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Prenumerata ZROB SAM wynosi: pdtrocz-

nie 210 zt. rocznie 420 zl. Zamdwienla

przy|muja.:

• oddzlaty RSW ..Praea-Kilqzka-Ruch"

od inatytucji i zakladow pracy zlokalizowa-

nych na terenle miast - siedzib tych oddzie-

• urzedy pocztowe i doreczyciele od pre-

numeratorow indywidualnvch oraz inaty-

(ucji i zakladdw pracy - zamieszkatych oraz

zlokaiizowanych w pozoptaych miastach i

• prenumeratorzy indywidualni zamiesz-

ka(i w miaatach - siedzibach oddzialow

RSW ,.P^a•a-Ksia.zka•Ruch'
,

oplacaja. pre-

numerata w urzedacb pocztowych na blan-

kietach bankowych na konto miejscowego
Przedaiebiorstwa Upowftzechniania Praay i

Ksiaiki RSW. Przedptoty przyjmowane sa.

• do 25 iistopada na 1 pdtrocze i cary rok

naatepny,

• do 1 czerwca - na II pdtrocze.

Zamowienia na prenumerata ze zleceniem

wysylki za granice poczta zwykta. przyjmuje

RSW „Prau-Kaia.zka-Ruch", Centrala Kol-

portazu Praay i Wydawnictw. ul. Towarowa

28. 00-958 Warazawa. konto NBP
XV Oddzial w Warazawie nr

1163-201045-139-1 1 Prenumerata ta jeat

drozsza od prenumeraty krajowej o 50% dla

zleceniodawcdw indywidualnych i o 100%
dla inatytucji i zakladdw pracy. Przedptaty

przyjmowane sa. w terminach: do 26 listo-

pada na I pdtrocze i cary rok naatopny. do

10 czerwca na II pdtrocze. Szczegdlowych

informacji udzielaj* oddzialy RSW ..Praea-

•Kslaika-Ruch\
OQtOSZENIA I INFORMACJE TECHNICZ-
NO-HANOLOWE przyjmuje Biuro Zleconej

Informacji Naukowo-Technicznej i Rekle-

my. ul. Swietokrzyaka 14a. 00-950 Waraza-

wa. akr. poczt. 1004. tel. 26-67-17

Redakcha nie odpowiada za tresc ogloszerY

Artykutdw nie zamdwlonych redakcja nie

zwraca.

Sklad technika, fotoakladu systemem Euro-

cat 160-Wydawnlctwo SIGMA
INDEKS 38396. Neklad 200 000 egz Oruk
- Wojakowe Zaklady Graficzne. Wan
Zam.4301.M-91.
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• Stot do ogrodu (na zdjeciu)
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bardzo trudne specjalistyczne i maszyny
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IV/loiMajsterkuj
razem z nami

Zrdb Sam", jedyne w naszym kraju

czasopismo majsterkowiczdw. rozpo-

czyna swdj czwarty rok wydawniczy

Ten numer - szesnasty z kolei - wypel-

niaia jak zwykle. dla jednych nowe. dla

drugich znane pomysly i sposoby ich

realizacji. porady. usprawnienia, prak-

tyczne informac/e. W wielu wypad-

kach inspiracja dla nas by/a treit

Otrzymywanych listdw, bowiem ..Zrdb

Sam" jest i pozostanie naszym wspdl-

nym dzielem: autordw. redaktordw i

czytelnikdw.

Mnogosd naptywajacej do redakcji

kerespondencji to zara.em dowdd, ie

/estesmy potrzebni, ale rdwniez wciaz

sowigkszajaca sie lista tematdw do

pcruszema w dwumiesieczniku. Re-

Oskcja I iej wspdlpracownicy podejmu-

•S >azdy temat mejsterkowiczowski.

Wielu Czytelnikom staramy sie pomdc

sroga korespondencyjna Gdy temat

-^oze zamteresowac szersze grono -

znafdu/e mie/sce w .Zrdb Sam", ktdre-

go /ednorazowy naktad - dzieki Waszej

zbtdrce makulatury - siegnie w tym

rotu cvrierc miliona egzemp/arzy. Sa

'dwniez zgtaszane inicjatywy. ktdre

swymi rozmiarami daleko wykraczaja

poza rami czasopisma. Na jedna z nich

cf>ce wiasnie dzisiaj zwrdcic Wasza

uwage
Wiedza i umiejetnosci majsterkowi-

czdw to suma trafnego czerpania wia-

domoici z rdznych trddel (czasopisma.

• stazki. rozmowy ze znajomymi. z ko-

iegami). wlasnych doswiadczen prak-

tycznych i - oczywiicie - talentu

Itakze w zdobywaniu materialdw i na-

rzedzi) Ksiazek dla majsterkowiczdw

me /est ibyt wiele. poradnikdw ency-

klopedycznych uwzgledniajacych na-

sze warunki zaopatrzeniowe. a zatem

naptsanych tu i teraz - nie ma wcale. I

to w sytuacji gdy samoushiga to nie

tylko hobby (a wiec przyjemnoit) ale

0*r.iez ..dziecko kryzysu" Itzn. ko-

rmcznotc) Jak kazdym dzieckiem,

mozna ma pokierowad He lub dobrze.

Mm frapuje tylko to drugie. tym bar-

daqr reaine. ze - jak napisal jeden z

ntszych Czytelnikdw - ..czas ssania"

najapfj toru/e droge politechnizacji.

Wasze potrzeby i nasze zadania pdj-

da wiec szersza droga. ..Zrdb Sam"

wspdlnie z redakcjaml czasopism:

„Mdj Dom". ..Kalejdoskop Techniki" i

,.ABC Techniki" (wszystkie dziataja w
ramach Wydawnictwa NOT-SIGMAj

przygotowuje \ ksiazkowe wydanie

takiego wiasnie poradnika pt. ZRdB

SAM - Vademecum. Bedzie to porad-

nik encyklopedyczny dla calej rodziny.

Trzy niezalezne od siebie - choi skla-

dajace sie na pewna catoif - tomy,

tworzone sa wedtug umownego po-

dziafu: on - ona - ono. tata - mama -

ja. dla mnie - dla zony - dla dzieci.

Zgodnie z podanym zaadresowa-

niem poszczegdlnych tomdw zrdznico-

wana bedzie ich temetyka. Meskie pra-

ce w mieszkaniu. na dziafce, przy

samochodzie, na wycieczce turystycz-

nej - to niektdre tylko tematy tomu dla

Pandw; wystrdj mieszkania. chemia

gospodarcza. roboty z wtdczki, samo-

dzielne szycie, kulinaria - to z kolei

przewaiajaca treit tomu dla Pari;

Pierwsza polska

ENCYKLOPEDIA
MAJSTERKOWICZdW

Vademecum
Dwa tomy

dla rodzicow,

jeden dla dzieci

robieme ciekawych model/ technicz-

nych, pouczajacych zabawek, pomocy

szkolnych, majsterkowanie przy wlas-

nych pojazdach. wiele porad przydat-

nych w sytuacjach wieku barcerskiego

- z tym spotkaja sie Czytelnicy tomu

dla naszych pociech.

Kaidy torn skfadac sie bedzie z czei-

ci encyklopedycznej. poradnikowej i

dodatkdw (indeksy. uzupelniajace ilu-

stracje i zestawienia). Ca/oSd w cieka-

wym ukladzie graficznym. z trwala.

barwna okfadka. trafi z pewnoicia do

biblioteczki kazdego majsterkowicza.

Znakomici autorzy, ktdrych udalo sie

nam pozyskad do przygotowania tej

pierwszej polskiej encyklopedii maj-

sterkowiczdw. zdaja sobie doskonale

sprawe jak wielu z Was czeka na te

ksiazki.

Redakcja nasza - pamietajac tez o

szczegdlnej wiezi jaka laczy wszystkie

wymienione czasopisma luczestnicza-

ce w tym przedsiewzieciu wydawni-

czym) z ich starymi Czytelnikami -

wystapila do wydawcy z propozycja

umozliwienia Im zakupu kazdego z to-

mdw. badz ich dowolnego zestawu -

w subskrypcji (zamdwienie z przedpla-

ta). Ponadto chcemy aby cena dla sub-

skrybentdw byla nizsza od nominalnej,

po ktdrej poszczegdlne tomy sprzeda-

wane beda w handlu ksiegarskim. W
ten sposdb (nie tylko nowymi inicjaty-

wami wydawniczyml) moglibyimy zre-

kompensowad naszym Czytelnikom

wzrost - od tego roku - ceny ..Zrdb

Sam". Jestem przekonany, ze juz w
nastepnym numerze mozliwe bedzie

przedstawienie zasad subskrypcji oraz

podanie. w ktdrych tegorocznych nu-

merach ..Zrdb Sam" zostana wydruko-

wane kupony, stanowiace zamdwienie

na poszczegdlne tomy ., Vademecum ".

Kodczac, zycze wszystkim majster-

kowiczom jak najlepszego Nowego
Roku, wielu pomysldw. wielu dokonad.

wielu udanych. nielatwych zakupdw...

oraz coraz wiekszego zadowolenia i

pozytku z lektury kazdego nowego

numeru ..Zrdb Sam"

Redaktortor \ I
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Rynek dla majsterkowiczow

Sen
i rzeczywistosc
majsterkowicza

w Krakowie
Krakow - miasto zabytkow, eel podrozy dla wielu turystow z catej

Polski i zagranicy, a dla krakowiakow - miejsce zamieszkania.

pracy, wypoczynku, jak tez miejsce codziennych zakupdw.
Idziemy jedna. z ulic centrum Krakowa. Juz z daleka widac duzy

sklep. Wyglgda estetycznie i kolorowo. Zagladamy do wnetrza. W
pierwszym pomieszczeniu szereg stoisk. Na pierwszym planie

patronackie stoisko CELMY-Cieszyn, a w nim dobrze zaprezento-

wana wiertarka na licencji Boscha wraz ze wszystkimi przystaw-

kami, - wiadomo do czego stuza. poszczegdlne nasadki i jak sie

nimi poshigiwac. Na potkach inne elektronarzedzia. W sa.siednim

stoisku, odpowiednio uporzgdkowane, wszystkie pozostate narze-

dzia potrzebne majsterkowiczom, a wietc narzedzia do obrobki

metali, drewna, napraw samochodu itp. W nastepnych stoiskach

wszelkiego rodzaju sruby, gwozdzie, wkrqty, ko»ki rozporowe i

podktadki. Sa. rowniez w sprzedazy artykuty chemiczne - kleje,

farby i lakiery. W drugim pomieszczeniu - sktad materiatdw, gdzie

znajduja sie, oprocz struganych desek, sklejki, ptyty wiorowe i

pilsniowe, rozne listwy. Nie brakuje odpowiednich elementow
drewnianych. Srychac odglos pracy pity. To na zapleczu moina
przyciac niektore drewniane elementy. Jest takze wiele odpadow
metalowych, jak kawatki blachy roznej grubosci. ksztattowniki.

odpady aluminiowe i miedziane. Z zadowoleniem, ale i niematym

trudem. dokonujemy wyboru, siegamy po pienia.dze, by dokonac

upragnionego zakupu i... rozlega sie ostry dzwiek budzika. Skori

czyf sie sen, znika sklep wraz z jego wyposazeniem - zostaje tylko

prawdziwy Krakow. Co i gdzie moze w nim kupic maj-

sterkowicz?

SKLEPY
Z ARTYKUtAMI
DREWNIANYMI

W Krakowie sq dwa tego typu sklepy, dziata-

ja.ee pod patronatem Krakowskiego Przedsie-

biorsTwa Przemystu Drzewnego: w Nowej Hucte

- na Osiedlu Zielonym oraz w Podg6rzu - przy

ul. Wegierskie|. Od kierownik6w obu tych pla-

c6wek - p. Jana Mrowczyka i p. Ryszarda Bo-

rowca - dowiadujemy sie. ze ruch w nich |esi

ogromny. Sa. tu zarbwno materiaty odpadowe (z

krakowskich fabryk mebll). jak rOwniez arkusze

ptyty wi6rowej, pilsniowej lub sklejki, kt6re

mozna pociqd na zapleczu sklepu. Alrakcy/ne

towary. mimo prawie codziennych dostaw,

•nikaja.' momentalnie.

Nie mozna natomiasi kupi6 desek. W Ich po-

szukiwaniu trzeba udafc sie na drugi koniec Kra-

kowa, do jedynej w miascie hurtowni maleria-

I6w drewnianych, mieszczacej sie przy ul. ptk.

Dabka. Tu odbywa sie sprzedaz dla przedsie-

biorstw pahstwowych, spotdzielni i odbiorc6w

prywatnych Matenalow (ptyty. sklejki, deski i

kant6wki) nie brakuie. Nieiednemu maisterko-

wiczowi wtasme tuiaj udalo sie zaopatrzyc w
deski. Pozostaie tylko bardzo ktopotliwa sprawa

transportu oraz obrdbki.

SKLEPY
CENTRALNEJ
SKtADNICY
HARCERSKIEJ

Just ich w Krakowie sporo Niestety, brak

jednego duzego sklepu dziataja,csgo pod patro-

natem tej tirmy. Juz dawno z potek tych skle-

pow poznikaty wszelkiego rodzaju matenaly

typu sklejki, ptyty, blachy itp kupnie elektro-

narzedzi nie ma co nawet marzyc. Dyrektor han-

dlowy CSH w Krakowie. p. Zbigniew Martyna,

lest lednak dobrej mysli, kiedy twierdzi, ze |uz

wkrbtce powinno bye znacznie lepiej. Beda.

wiertarki z CELMY i przystawki do nich - produ-

kowane przez rozne spotdzielme. Maja, byt takze

odpady drewniane z fabryk mebli Gorzei

natomiast orzedstawia sie sprawa i materiatami

i odpadami metalowymi. ktorych nadal bedzie

brakowato

Dyrekcii CSH rowniez marzy sie sklep, z

prawdziwego zdarzenia. dla majsterkowiczow

Poczyniono |uz nawet pewne starania. kupiony

zostat 3przet. ktdrym mozna byloby wykonywac

obr6bke materiatdw drewnianych, byla nawet

wstepna lokalizacta. I na tym sprawa utkneta.

SKLEPY
Z ARTYKUtAMI
METALOWYMI

Sa to gl6wme sklepy nalezace do spotdzielni

„Samopomoc Chlopska". Najwieksza, tego typu

placowka jest sklep przy ul. Opolskiej. Tarn tez

istnieie naiwieksza mozliwoSc kupna tak poszu-

kiwanych zestawdw elektronarzedzi z cieszyfi-

skiej CELMY, cho6 w stosunku do liczbv poten-
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cujlnych nabywcow jest ich ciagle za mato.

Mozna tez (ale przewazme lylko teoretyczniel

kupic gwoidzie. Jesi natomiast wystarczajacy

wyb6r srub i wkretow Isklep sprzedaiacy gt6w-

nie Sruby. gwozdzie i wkrgty miesci sie przy ul.

Meisalsa). Kierownik stoiska. p. Irena Hebda. po-

kazuie nam beda.ce w sprzedazy zestawy narze-

dzi. nieslety, tylko to mniej poszukiwane. Z in-

nych artykutdw osiainio mozna tarn byto kupi6

paliki drewniane, ktbre wielkim powodzeniam

cieszyty sie wsrdd dzialkowiczbw.

W nieco gorszej sytuacji zaopatrzeniowsj sa

mniejszB sklepy tego lypu. np. przy ul. Wegier-

skiej. Martwi tez fakt, ze duza. Iiczba klientdw

sianowia., niestely, spekulanci, ktorzy kupuia

atrakcyiny towar, by potem na krakowskiej

„tandecie" oferowac go po wielokrotnie wyz-

szych cenach.

py z wyrobami metalowymi p. Koprowskiego

przy ul. Dietla i p. tozinskiego przy ul. Pstrow-

skiego. Jest tam dostownie wszystko, czego nie

znajdziemy w sklepBch partstwowych - od wier-

lel z ostrzami z weglikbw spiekanych po spe-

c|alne zamki do drzwi. Cany stosunkowo wyso-

kie, ale najwazniejsze. ze towaru nie brak. Wlas-

nie te sklepy czesto sianowia ostatnia ..desks

ratunku" dla majsterkowicz6w. podobnie jak dla

wtascicieli samochodbw.

*

W Krakowie sa ieszcze dwa specjalistyczne

punkty sprzedazy, Dla interesulacych sie

elektrotechnika jest sklep CSH z artykulami

przacenionymi, przy ul, Pstrowskiago. ktbry pro-

ponuje dose ciekawy i bogaty wybbr czesci. Jak

prdby. by zwiekszyc asortyment towarbw i

czesci.

Na rakortcjenie kilka refleksji, Jest yy Krako-

wie wielotysieczna rzesza majsierkowiczdw,

tych z wyboru. z zamWowania i z koniecznosci.

Brak wielu towarbw. wysokis cany, zry poziom

uslug zmuszaja ludzi do siegniecia po przyslo-

wiowy ..mlotek i kowadto", Szukaja wiec

potrzebnych im materiatbw w hurtowniach lub

w sklepach dla rolnik6w. kt6re przeciez z zato-

zenia sa powolane dla innych odbiorebw. Ilez lo

energii i czasu traci sie na zakup, a wlasciwie

..zdobycie" podstawowych czesci, materiatow i

narzedzi. He czasu zuzywa sie na przejazdy od

jednego sklepu do drugiegol

Zaopatrzenie majsterkowicz6w to szerokie

„pole do popisu" oraz irbdto dochodu dla han-

dlu i przemystu, bo ludzi, ktbrzy pragneliby sie

tym zaja6, na pewno nie brakuje. Zdumienie

budzq decyzje utracaiace inicjatywy w tym

WYKAZ WYBRANYCH SKLEPOW NA TERENIE KRAKOWA

Z artykulami Z artykulami Centralna Sktadnica Z artykulami

metalowymi drewnianymi Harcerska metalowymi Inna

(prywatne)

3. ul.

4. ul

5. ul

6 ul

7ul

8. ul

9. al

10 ul

VI. ul

12. N.

13. N

Daszyrtskiego

Bon Stallngradu

Dobrogo Pasterza

Mikotajska

Opolska

Szlak

Uhwbw
Agnieszki

Slowackiego

Meiselsa

Krakowska

Huta - Os Mlodosci

Huta - Os. Teatralne

Czarnowieiska

Wegierska

tazarza

I ul. Wegierska

2. Os. Zielone

8. plk. Dabka

1. ul. Krakowska

2. ul. Zwiorzyniackj

3 Rynek Gtowny

4 ul. Limanowskiego

5 ul. Dluga

6. N. Huta - Os. Slonaczne

1
. ul. Dietla

2. ul. Pstrowskiago

3. ul. Mezowiacke

4. ul. Karmelicka

5. ul. Dluga

6. ul. Jatacza

7. ul. Krakowska

8. pi. Slowianski

9. Rynek Kleparski

1 ..Bonus" - Prokocim,

ul. Solarzy

2. ..Technozbyt" - ul. Dietla

SHI I ART D«t*M

KRAK6W

PRYWATNE SKLEPY
Z GALANTERIA
METALOWA

Jest ich w Krakowie bardzo duzo i ciagle

przybyweja nowe. Oprocz sklepow z artykulami

,,1001 drobiazgow", w ktbrych mozna kupic

narzedzia, sruby, gwozdzie, sa takie znane skle-

nas poinformowat kierownik. p. Janusz Lud-

wiak. ma on zapewnione ciagie dostawy artyku-

I6w i
naprawde jest w czym wybierafc.

Natomiast w sklepie BOMIS-u przy ul. Solarzy

wialu majsterkowiczow-samochodziarzy (i nie

tylko) znajdzie potrzebne czesci, jak np. przece-

nione czasci samochodowe, elementy instalacji

elektrycznej, wiazki przewodow, uszczslki

gumowe, a czasami nawet i tokarke do drewna,

Kierownik sklepu, p. Daniel Polak, czyni ciagle

zakresia, brak konkretnych dziatari zmierzaja-

cych do poprawy sytuaqi - w imie dobrze poje-

tego in terasu spotecznego.

Aprzeciez warto, by senne rnarzenie o specja-

listycznym sklepie dla majsterkowiczdw w Kre-

kowie stalo sie rzeczywistoscia.

Tekst i zdjecia

WOJCIECH RIEGER
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Biurko

Dorastajqcemu dziecku potrzebne jest

biurko. Ale jak zmieScic je w matym poko-

ju dzieciecym?

Przedstawiona ponizej konstrukcja na-

rzucona zostala przez rozktad wnetrza.

Chodzito o:

- optymalne ustawienie biureczka w
pomieszczeniu (np. wykorzystanie wngki

pod oknem z grzejnikiem c.o.),

- minimalne wymiary gabarytowe przy

zachowaniu wszystkich funkcji praktycz-

nych,

- zagospodarowanie rogu pokoju, co

umozliwia zwiqkszenie Dowierzchni uzyt-

kowej p6tki oraz optyczne rozszerzenie

wa.skiego wnetrza.

Og6lny widok omawianego biureczka

ilustruje rys. 1 oraz zdjecie. natomiast na

rys. 2 podano wymiary gabarytowe.

Blat biurka oparto z jednej strony na ty-

powej szafce kuchennej o szerokosci 40
cm. kt6ra. po przycieciu obnizono do wy-

sokosci 75 cm. Drzwiczki oklejono tapeta..

Za podpore blatu z drugiej strony stuzy

polka, ktbrej sposob montazu ilustruje rys.

3. Szerokosd desek poziomych 1 Jest

1 wieksza od szerokosci desek pionowych

2 (d>h). Sztywnos6 konstrukcji zapew-

nlaja metalowe katowniki 3, przykrecone

z tylu pdtki (w miejscu krzyzowania sie

desek). Ponadto pblke mocujemy do scia-

ny, do czego stuza uchwyty 4, przykr^co-

ne do tylnej czesci deski 1 lub 2.

Najtrudniejsze jest wykonanie blatu biu-

, reczka. Jezeli dysponujemy sklejka, plyta

stolarska lub okalowa o wymiarach 1 300

x 1300 mm, sprawa nie przedstawia naj-

mniejszego problemu. Gdy nie mamy
duzej ptyty, musimy poradzic sobie Igczac

' mniejsze. Przyktad takiego taczenia przed-

stawiono na rys. 4b. Jak widac, zaleta jest

pelniejsze wykorzystanie materiatu. Jezeli

blat wykonany jest z ptyty stolarskiej lub

okalowej, musimy krawedzie ostonid list-

wg ozdobng

Ry», 1. Ogdlny widok biurka Rvi 2. Wymiary podstawowe

I

widok B

widok A

widok A

widok 8

widok C
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Ry*. 3. Sposob montazu po»ki podp.erajacej- 1 - dsski poziome. 2 - deiki pionowe. 3 - kawwniki metalowe. 4 - uchwyty

Rys. 4. a - przyktad dopasowania biurka do

wnetrza. b - przykfad laczenia blatu z mniej-

szych elomentdw-
WVKAZ MATERIAtOW

9rz«)nik C.Q Nr

czesci

Liczba

an.

Matenat Wymiary onenlacyine

1 Daska pozioma 2
daska sosnowa

tub 6wierkowa
200 x 1 300

2 Daska pionowa 2
daska sosnowa

lub ewierkowa 120 k 760

3
Kqtownikl

meialows

4

Szafka kuchenna 1 wys. 750

szer.400

gleb. BOO

Blal t' sklejka. plyta

stolarska,

plyla okalowa

1300.1300
lub

1300.950

Material na poktyae drzwi szatek - lapaia malarial Inienv

Sposob budowy oraz wymiary biurecz-

ka powinny bye dostosowana do rozktadu

pokoju, by optymalnie wykorzysta6 prze-

strzert. Duzo bedzie zalezec od posiada-

nych element6w i mozliwoScI zakupu

innych. Moze np. okazac sie konieczne

samodzielne zbudowanie szafki. R6wniez

kolorystyczne wykoAczenie catosci (za-

bejeowanie drewnlanych elementow,

lakierowanie bezbarwne lub kolorowe)

bedzie zalezato od charakteru pomiesz-

czenia.

WOJCIECH RIEGER



W poszukiwaniu
tadu
i przestrzeni
Niezaleznie od wielkosci mieszkania - czy jest to M2 czy M4,
stare czy nowe budownictwo - w kazdym z nich mozna uzyskac
mniejsza lub wieksza. przestrzeri. Inaczej mowigc - mozna je

zagracic lub stworzyc tad, a wraz z nim duzo wolnego miejsca,

tzw. powietrza. Sprobujemy naszym Czytelnikom poradzic. jak to

osia,gna.c.

Tym, kt6rzy maja. willa lub mieszkanie o

powierzchni np. 1 00 m 2
, zadanie to wyba

sie tatwiejsze - ale sq to tylko pozory.

Sprawa polega gtbwnie na umiejetnym i

przemyslanym aranzowaniu przestrzeni

mieszkania. I w duzym mieszkaniu - przez

przypadkowe ustawianie r6wnie przypad-

kowych mebli oraz beztadne zawieszanie

na Scianach coraz to nowych bibelotdw -

bardzo szybko doprowadzimy do stworze-

nia bataganu i rupieciarni. Gubi sie wtedy

gtbwny jego atut- duza powierzchnia.

Jeszcze trudniej uzyskac wrazenie wol-

nej przestrzeni w matym mieszkaniu. z

duzq liczbg lokatorow, gdzie praktycznie

mamy trudnosci z zabezpieczeniem

wszystkich podstawowych funkcji zycio-

wych. A jednak i tu warto jeszcze raz ro-

zejrzec sie i zastanowic

Dawniej gospodynie, powodowane che-

cia. zmiany otoczenia. przesuwaly meble w
salonach, sypialniach, gabinetach. W ten

sposob. czesto nieswiadomie, trafiaty na

uktad optymalny dla danego pomieszcze-

nia i sprzetbw. Kierujac sie ich wzorem
pomySlmy i my o ustawieniu naszych

mebli inaczej. nawet je&ti wydaie sie to

nam niemozliwe.

Zastanbwmy sie. czy zestaw regal6w

ustawiony przy g!6wnej scianie w pokoju

dziennym, do ktbrego jestesmy przywig-

zani, nie moze ulec rozbiciu na elementy w
postaci pojedynczych szat. p6lek i ko-

m6dek. swobodnie ustawionych w innych

pokojach lub przedpokoju. Czy ciezka, za-

bierajqca wiele przestrzeni, wersalka nie

moze byfi zastgpiona lekkg kanapkg. ktorg

mozna zrobic samemu z jednoosobowej

lezanki, dodajac do niej walki i poduszki?

Czy duzych tapicerskich krzeset nie wy-

mienic na lekkie, skfadane?

Bardziej radykalne sposoby powieksza-

nia przestrzeni to (gczenie dwdch po-

mieszczert przez wyburzenie dzielgcej ich

Sciany, np. kuchni i pokoju dziennego, jesli

istnieje taka mozliwosd. tzn. jesli pomiesz-

czenia sa usytuowane obok siebie i sciana

miedzy nimi nie jest sciana nosna. Spos6b

ten juz od wielu lat zyskal sobie popular-

nose wsr6d mitoSnik6w ladnie urzadzo-

nych mieszkan.

Niebagatelnq role w stworzeniu prze-

strzeni odgrywa r6wniez kolor.* Wedtug

ogolnej zasady dziatania kolor6w. barwy

jasne i chlodne powiekszaja. optycznie

przestrzen, dlatego chcgc uzyskac wraze-

nie duzej iloSci „powietrza" w danym po-

mieszczeniu nie mozemy stosowac kolo-

r6w ciemnych i zdecydowanie cieptych.

Oczywiscie nie znaczy to. ze nasze miesz-

kania musze. bye biato-niebieskie. Stoso-

wanie koioru zalezy jeszcze od nastroju,

jaki pragniemy uzyskad. I tak drobne

akcenty wkolorach cieptych wzbogaca.

game kolorystyczng i uczynia. wnetrze

bardziej ..przytulnym
'

W4r6d wspotczesnych uzytkownik6w

mreszkari bardzo popularny iest kolor

biaty. W przypadku pomieszczen o malym
metrazu, jak lazienki, przedpokoje, kuchnie

i pokoje do 10 m J
. jest to rozwigzanie pra-

widlowe, najbardziej wtasciwe do uzyska-

nia maksymalnej przestrzeni we wnetrzu.

Kolor biaty pozostaje tez jedynym mozli-

wym dla sufit6w w mieszkaniach o wyso-

kosci do 3 m, gdyz wszystkie inne barwy

tworza optyczne wrazenie zmniejszenia

sie wysokosci, a tym samym przestrzeni.

Sprawa, kt6ra pragniemy omawiac

szerzej. to tzw. problem skladowania rze-

czy w mieszkaniu. Jest to wlasciwie jedna

z podstawowych funkcji, jaka ma spelniac

mieszkanie - obok miejsca do spama oraz

przygotowywania i spozywania positk6w

Poprawne i pomystowe rozwiazame tej

sprawy jest niezwykle wazne.

Czesto zdarza sie, ze wielu uzytkowm-

k6w mieszkan, w miare przybywania rze-

czy i drobnych sprz$t6w, kupuje nowa

Przykladowe zagospodarowanie wolnych przestrzeni w kuchni
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szafe lub komode i wstawia do pokoju Sa.

to. |ak wiadomo. meble ciezkie, o duzych

wymiarach, zabieraja.ee duzo przestrzeni.

A przeciez mozna unikngc zagracenia po-

koju dziennego przez sprytne zabudowa-

nie wolnych wngk oraz r6znych przestrze-

ni, np. ponad drzwiami w przedpokoju.

kuchni lub lazience, pod oknami itp. W ten

spos6b mozemy uzyskac dodatkowe sza-

fy, szafki i pofki o r6znych gtebokosciach,

w ktdrych bedziemy przechowywac za-

r6wno duze przedmioty, jak i drobiazgi.

Utatwi to takze utrzymanie tadu i porzadku

w mieszkaniu

Wykorzystywanie wszystkich mozli-

wych wnek do zabudowy stwarza szanse

dla pomyslowosci i inwencji, jest tez po-

lem do dziafania dla majsterkowiczdw. Na

rysunkach pokazano trzy z wielu mozli-

wych sposob6w przechowywania rzeczy.

Kuchnia - podstawowe meble, szafki

gorne i dolne kupujemy gotowe, starajgc

sie w miare .mozliwosci dopasowa6 ich

liczbe i wymiary do wymiarow kuchni.

Jednak prawie w kazdym przypadku zos-

taje wolna przestrzen - doskonale miejsce

na ustawienie waskiego regatu, wtasnego

projektu i wykonania. Mozna tez wyko-

rzystac w inny spos6b przestrzert pomie-

dzy szafkami gornymi a blatem szafek dol-

nych, np. na podwieszenie ptytkiej p6lki

pod gorna, zabudowa oraz ustawienie na

blacie matej szafki z szufladkami-pojem-

nikami na przyprawy. Umocowana. nad ty-

powymi meblami kuchennymi potke (o

szerokosci 50 cm) mozna przeznaczyd na

rbzne przedmioty rzadko uzywane w gos-

podarstwie, a takze na doniczki z rosli-

nami ozdobnymi

tazienka - nad zbiornikiem spfukuja.-

cym jest duzo wolne) przestrzeni, gdzie

mozna zawiesic pfytka. szafke na proszki i

ptyny do utrzymania czystosci. Mozna tez

zagospodarowafi miejsce nad wanna,, wie-

szajac tarn szafke zastonieta roleta, z folii.

Przedpok6j - iest tu pokazana propo-

zycja zabudowy jednej z jego scian szafa.

(o glebokosci 50 cm) oraz pawlaczem.

Wieszak ukryto za lustrem. Dodatkowo w
poprzek przedpokoju „przerzucono" nad

poziomem drzwi azurowa. p6tke-ktadke, o

lekkiej konstrukeji szkieletowej, wypetnio-

nej pfotnem.

Przedstawione przyklady sa. jedynie

sygnatem, bodzcem do przegladu naszego

rnieszkania i zastanowienia sie, jak uzys-

ka6 lad, harmonie i przestrzert.

EL2BIETA STEPIEN

kolorze w mieszkaniu p<sali«my w ZS nr 4/81

W przedpokoju jedna. scian? moina zabudo-

wac szafa. i pawlaczem, a wieszak na ubra-

nia ukryc za lustrem

W lazience mozna zawiesic szafki
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TABELA 1

Ooatrtacyjna i'x*>M cany podatawowychrawWx drawnych

TABELA 2

Gmttoie I azerokoee niekrorych

przeznaczenia. obrzynanej

ortymemOw tarcicy kjlaatei. ogdlnego

IfctoM Kiasa Smboaa Carta Jed

jakoaci n noatka

Pfyty wtdrowe II 16-19 12 000 m

Plyly wi6rowe laminowane, drew-

nopodobne i gtadkie II 16-19 460 m

Plyly hstewkowe slolarskre II 19 28 000 m>

PtyTy pilaniowe It 3.2 55 m'

II 5,0 75 m>

Pryty ptlsniowe lakierowana II 3,2 160 m>

pertorowane II 6,0 200 m!

Pryty pilaniowe lakierowana II 3.2 155 m

gtoeJUa II 5.0 1 90

Ptyly pilaniowe lakierowana
210

kafelkowe II 5.0 m>

Pryty pilaniowe lakierowana II 3,2 160 m!

drewnopodoDne 5 200

Tatcica sosnowa obrzynane 1
6000 m»

o dhigoid 0.9-2.3 m II wszyst- 4400 mJ

III kra 4200

IV 3500 m>

Deski sosnowe atrugane II 22 390

Sklaika
10 370 m»

20 720

Sorty- Gnj- Szerokosc, mm
boa c

19

22

,

Deski 25

28 75 100 115 126 140 150 160 175 200 225 250

32

38 x#

46 — "

38* x 63 » x X x

45 50

taty 50 x 63 75 x X

63 x x x 100 125 x

75 > x x 100125 140

100 100 125 140 150 160 176

126 x 125 140 150 160 175

Krawedziaki 150 x 125140150160175

175 x 125 140150160 175

• nie produku

t

Promienie rdzenlowe. Przebiega-

19 one promieniowo od rdzenia drzewa ku korze.

stanowia wazna cache rozpoznawcza niekt6-

rych gaiunk6w lisciastych.

Przewody zywiczne. Wystepuie w
drewnie sosny, modrzewia i swierka. Przebiega-

ia w kierunku pionowym i poziomym.

8 i e I i twardziel. W wiekszoSci

drzew na przekroju poprzecznym wyroznia sie

dwiB strefy przyobwodowa, |asnie|sza - biel

oraz zajmujaca wewnetrzna czesc pnia - twar-

dziel. ktbra povystaie w wyniku starzenia sie

drzewa i obumierania iego kom6rek

SOSNA
Drzewa sosnowe sianowia poned 60% masy

drzewnej krajowych Ias6w Ich drewno ma |as-

norOzowy biel szerokosci 1 /3 promienia prze-

kroju poprzecznego pnia i czerwona do czerwo-

nobrunatnej twardziel. Sloje roczne widec bar-

dzo wyraZnie na wszystkich trzech przekrojach.

Przejscie (granica) miedzy drewnem wczesnym i

poznym w stoju |est dose wyrazne. Przewody

zywiczne sa, widoczne w drewnie poznym jako

jaane punktv na przekroju poprzecznym i
jako

biatawe matowe kreseczki na przekrojach stycz-

nym i promieniowym. Seki sa stosunkowo duze,

ciemnobrazowe, w wyraznych okOtkach (drze-

wo ma galezie ulozone w wyraznych pietrach

po kilka na jednej wysokosci). Zapach zywiczny.

drewno czesto zawiera pecherze zywiczne

ciemnieie pod dzialaniem swiatla.

Drewno to jest latwe w obrobce, mato elas

tyczne. sredniokurczliwe, irwale. Bardzo zle si?

poleruje, potysk ma nieco stabszy niz swierk i jo-

dla. Stosowane iest do wyrobu mebli, wykart-

czania wnetrz, produkcji slolarki budowlanej i

materiat6w podtogowych, uzywa sie go r6wniez

w szkutnictwie.

Pecherze zywiczne usuwe sie przez wypalanie

tub wyskrobywanie, w najgorszych zas przypad-

kach przez wywiercenie i wklejanie w ich

miejsce kawatk6w drewna. Nieusuniete peche-

rze szpece wszystkie powtoki dekoracyjne, po-

niewaz przenikaja nawet przez warstwe szpach-

lowki

SWIERK
Jest to gaiunek o twardzieli niezabarwionej.

Drewno jest biale, czasem jasnozdtte. rzadko z

czerwonawym odcieniem, lekko btyszczaca. Biel

dos6 szeroki. Drewno wczesne szerokie i nieco

jasniejsze od drewna poznego. Sloje roczne

wyrazne na przekroiu poprzecznym i stycznym,

na promieniowym niezbyt wyraznle. Przewody

zywiczne nieliczne, widoczne na wszystkich

przekrojach. Seki rozmieszczone w wyraznych,

regularnych okotkach, twarde, ciemne, maja ten-

dencje do wypadania. Zapach zywiczny. czesto

wystepuja pecherze zywiczne.

Drewno swierkowe jest miekke, srednio wy-

trzymale, sprezyste. tatwo peka, dlatego nie

znosi duzych zmian wilgotnosci. Obrobke utrud-

niaja liczne twarde seki. Dobrze si? barwi. lecz

zle poleruje. Znajduje zastosowanie do produkcji

mebli, stolarki budowlanej, wykanczBnia wnetrz.

uzywane jest tez w szkutnictwie i do wytwarza-

nia instrumentiw muzycznych

JODtA
Gatunek o twardzieli niezabarwionej. Drewno

ma kolor blah/, jest podobne do swierka, ale ma-

towe, czasem z odcieniem rozowym lub zottym.

Drewno wczesne niezbyt wyraznie odgraniczo-

ne od drewna poznego. ktore jesl stabo rozwi-

niete. Sloje sa stabo zarysowane na przekroju

promieniowym, ne pozostatych wyrazne Brak

przewod6w zywicznych oraz zywicy w drewnie.

Seki sa wieksze i jasniejsze niz u swierka, niere-

gularnie rozmieszczone. Drewno swieze m8 za-

pach zietczalego masta, suche jest bezwonne.

Drewno jodtowe jest lekkie, miekkie. bardzo

trwale w wodzie. sklonne do paczenia sie.

ObrObka skrawaniem jest dost tatwa, lecz

wskulek wt6knistej powierzchni pitowanie wil-

gotnego drewna jest utrudnione. Przy struganiu

i frezowaniu narzedzia powinny bye ostre, gdyz

w przeciwnym wypadku pozostawiaja wldknis-

ta powierzehnie. Drewno latwo peka i wytupuje

sie. Dose dobrze sie barwi, zle poleruje i politu-

ruje. Stosowane jest do produkcji stolarki bu-

dowlanej. mebli. instrumentOw muzycznych

oraz do wykanczania wnetrz.

MODRZEW
Biel jest waski, ma szerokost ok. 1/10 pro-

mienia, z6ttawy lub jasnoz&ltobrazowy. Twar-

dziel ma kolor bladobrazowy do czerwonobra-

zowego. Duzy udziat drewna p6inego w slojach

(do 45%). wyrazne granica miedzy drewnem

wczesnym i p6*nym. sto|e sa wyrainie widocz-

ne na wszystkich przekrojach Przewody zy-

wiczne widoczne na przekroju stycznym, w
drewnie poznym jako biale kropki Seki liczne.

ciemnobrunatne rozrzucone nieregularnie. Za-

pach zywiczny.

Drewno dost twarde, nie paczy sie i nie peka,

wyjeikowo trwale. W stanie swiezym jest trud-

ne w obrobce ze wzgledu na wyciekajaca g^sta,

zywice, suche obrabia sie dobrze. Zle barwi sie,

dobrze poleruje i polituruje. Stosuje sie do wyro-

bu melbli. stolarki budowlanej, materialbw pod-

togowych, wyposazenia wneirz, a takze w
szkutnictwie i konstrukejach dla budownictwa

wodnego.

Majsterkowiczdw moga interesowat naste-

pujace sortymenty tarcicy Iglastej obrzynanej,

ogOlnego przeznaczenia:

- deski dzieli sie - ze wzgledu na dtugosc - na

dlugie (2,40-6-30 m) i srednio dlugie (0,90-2,30

m). Stopniowanie dlugbsci tarcicy dtugiej co

0,30 m, a srednio dtugiej - co 0.10 m Pod

wzgledem jakoSci deski dzieli sie na " tery

klasy: I, II. Ill I IV;

- taty dzieli sie na dtugosd - jak deski. a pod

wzgledem jakosci ne dwie klasy: I i II:

- krawedziarki produkuje sie w dtugoSciach

3.00-6.40 m z odstopniowaniem co 0.30 m I

dzieli na dwie klasy |akosci: I i II.

Grubosi i szerokosc desek. lat oraz krawe-

dziakOw podano w tab.2.

Ponadto sa produkowane bale o przekroju

podobnym do desek. ale o wiekszej grubosci,

oraz belki o przekroju zblizonym do kwadratu,

podobnie jak krawedziaki, ale o wiekszych

wymiarach.
JACEK GODERA
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Wiadomosci
o drewnie
Podstawowymi materiatami w warszta-

cie majsterkowicza sa. drewno i materiaty

drewnopodobne. Spotykamy sie z nimi

na co dzieii, wykonujac proste p6leczki

czy tez skomplikowane regaly, naprawia-

jgc lub konserwujac meble. Sa to materia-

ty drogie. lecz wtasciwie wykorzystane

daja niepor6wnywalne efekty estetyczne i

uzytkowe. Sa to takze materiaty trudna

do obr6bki. Zdarza sie, ze po pewnym
czasie elementy konstrukcyjne ze sklejki

ulegaja ..zwichrowaniu", a wykonane z

litego drewna pacza sie i wyginaja. Czesto

dzieje sie tak juz podczas obr6bki. Jak

tego unikngc? Pomoga. w tym wiadomos-

ci, More doswiadczeni stolarze zdobywali

latami. czesto uczgc sie. na wlasnych bta-

dach. Pragnac utatwic majsterkowiczom

to zadanie badziemy podawad podstawo-

we wiadomosci o cechach i wlasciwos-

ciach naiczesciej stosowanych gatunk6w

drewna i materiatow drewnopochodnych,

o sposobach ich obrbbki i pota.czeniach

stolarskich. Bedziemy tez zamieszczad

informacje handlowe, aby Czytelnicy

mogli wybrac wtasciwy materiat, kierujac

sie nie tylko jego wtasciwosciami mecha-
nicznymi

i uzytkowymi, lecz rbwniez osta-

tecznym kosztem wykonania mebla. Serie

artykutdw zakoriczymy opisem akceso-

ri6w meblowych z innych materiatow oraz

szczegotowymi wskaz6wkaml na temat

prawidtowego projektowania i wykony-
wania podstawowych mebli.

Majsterkowicz, kt6ry decyduje sie na

samodzielne wykonywanie mebli musi

byd cierpliwy i wytrwaty. Te cechy cha-

rakteru sa niezbadne, w naszych warun-

kach. do zrealizowania pierwszego etapu

pracy, czyli do skompletowania materia-

t6w. Projekt. niestety, trzeba raczej nosic

w gtowie i przelac go na papier dopiero po

zdobyciu pfyt i listew, gdyz naiwnoscia

bytoby poszukiwanie wtasnie takich ma-
teriatbw, jakie wydaja. sie najlepsze.

najwygodniejsze i najtadniejsze. Po prostu

trzeba kupowac to co jest i dopiero wtedy
zastanawiac sia - co mozna z tego zrobic?

Innymi stowy, asortyment ptyt drewno-

pochodnych i materiat6w drzewnych w
sklepach jest bardzo skromny i zmienla

si? z dnia na dzieti, przy czym czesto suro-

wce najbardziej popularne i niezbadne sa

trudno dostepne. Na przyklad, obecnie

prawie wc8le nie mozna kupic listew. Na

szcze£cie projektowania wyposazenia

mieszkan jest dziedzina elastyczna i czto-

wiek uparty moze znalezc jakis materiat, z

ktorego da sia wykonac zamierzone ele-

menty.

Ceny materiatow drzewnych i drewno-

pochodnych, rozprowadzanych przez sie6

sklep6w panstwowych, sa niejednolite i

zaleza od tego, z ktorego zaktadu pro-

dukcyjnego materiat pochodzi. Orientacyj-

ne srednie ceny podstawowych, stosun-

kowo czesto dostepnych, rodzaj6w ma-
teriat6w zawiera tab. 1

.

Ostatnio wybratem sia do sklepu meblo-

wego i zapoznalem sia z cenami obecnie

produkowanych mebli kuchennych i kilku

popularnych mebloscianek. Nastepnie

obliczylem, ile kosztowatyby ptyty wi6ro-

we laminowane i pilsniowe, niezbadne do

wykonania tych mebli samodzielnie. Oka-

zato sie, ze koszt ptyt waha si§ w grani-

cach 25-40% ceny gotowego mebla. a w
niektdrych przypadkach przekraczal na-

wet 50% tego kosztu (przy 100% wyko-

rzystaniu materiatu). Jezeli dodac do tego

koszt drewnianych elementbw konstruk-

cyjnych i ozdobnych, okud, materiat6w

wykariczajqcych, kleju, zuzycia narzedzi

itp., okaze sie, ze n..wet nie liczac wlozo-

nej pracy mebel wykonany wtasnorecznie

nie bedzie o wiele tanszy od fabrycznego,

o ile nie bedzie kosztowat wiacej.

Majsterkowicze czesto wykonuja meble

specjalnie przystosowane do wnetrza

(ktorych po prostu nigdzie nie kupia),

w6wczas koszt me odgrywa podstawo-

wej roli. Tym. ktdrzy jednak chcieliby urz«-

dzic sobie tanio mieszkanie. mozna dora-

zic, aby podstawowym krytenum w faze

projektowania bylo mmimalne zuzyew
materiatu.

Meble fabryczne, najczesoe; segmento-

we, sa projektowane tak. zeby byty jn>-

wersalnym wyposazeniem roznorodny

wspblczesnych mieszkan Aby uzysk

mozliwosc roznorakiego zestawiema co-

szczegdlnych segmentow. pozwolono so-

bie na dose rozrzutne zuzycie matenatbw.

Stawiajac jeden segment na drugim

mamy miedzy nimi niepotrzebnie podwoj-

na, pbtka, stawiajac zas jeden obok orug*-

go - zbedna podwbjna scianke Przy sa-

modzielnym wykonywaniu zabudowy
sciany mozna tego uniknac. a dodatkowo
mocujgc cata konstrukeje do scian podto-

gi, a nawet suhtu - uzyskafi stabilny mebel

z mn'iej wytrzymatych, a tym samym tari-

szych materiatow i przy mnieiszym ich

zuzyciu. Niemmej jednak. zanim rozpocz-

nie si§ zakupy materiatbw. nalezy ko-

niecznie przeprowadzic wstepna kalku-

lacje, ktbra wykaze. czy optaca sie konku-

rowa6 z fabryka mebli

Do wtasciwego i oszczadnego wyko-

rzystania materiatbw drzewnych jest ko-

nieczna dobra znajomosc dostepnego

asortymentu i podstawowych cech uzyt-

kowych poszczegolnych gatunkbw drew-

na i rodzajbw tworzyw Oczywiscie nie-

zbadna jest takze znajomosc zasad kon-

struowania mebli.

Zacznijmy od charakterystyki podsta-

wowych gatunkbw drewna i materialbw

drewnopochodnych.

CECHY DREWNA
GATUNK6W IGLASTYCH

Drewno iglaste ma wiele each, ktdre umozli-

wiaja rozpoznawanie poszczegblnych gatun-

k6w. Sa to: przyrosty roczne (stO|e), drewno
wczesne i pozne. promienie rdzeniowe, przewo-
dy rywlczne oraz biel i twardziel. Wymienione
cechy drewna sa widoczne na trzech podstawo-
wych przekrojach pokazanych przyktadowo na
rysunku.

Przyrosty roczne. Na przekroiu po-

przecznym mozna zauwazyc. ze drewno uklada

sie dookola rdzenia w postaci wspolsrodko-

wych pierscieni, zwanych slojami rocznymi.

Odkladany na catym obwodzie sl6| stanowi

roczny przyrost drewna. Liczba rocznych sloi,

obliczona na przekroju pn* wykonanym bez-

posrednio nad ziemia. okrasla wiek drzewa.
Diewno wczesne i poZne Kazdy

St6j sktada sie z warstwy drewna wczesnego i

ciernnieiszego drewna pdznego Orewno p6zne
ma kom6rki gruboScienne, iest bardziej zwarte,

twarde I wytrzymale niz drewno wczesne
Udzial drewna pbznego w waskosloistym dre-

wnie iglastym jest wiekszy niz w szeroko-

stoistym. dlatego drewno iglaste waskostoiste
ma wyzsza. wytrzymalosc mechaniczna,. W dre-

wnie gatunk6w lisciastych wyst«puje zjawisko
odwrotne - w drewnie szerokostoistym jest

wiekszy udziat drewna pdfnego i ma ono wlak-

szq wytrzymalos6 mechaniczna.
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Urzgdzamy
tazienkQ
tazienka, obok kuchnj, jest pomieszczeniem, w ktdrym znajduje
sie najwi$cej urzadzeri technicznych. Ogranicza to nieco swobode
w jej zagospodarowaniu. Z drugiej strony, to z reguty najmniejsze
pomieszczenie w mieszkaniu (rys. 1) i racjonalne wykorzystanie
tej powierzchni staje sie koniecznoscig.

Zdaniem specjalistow od spraw higieny

- lazienka i ubikacja powinny byd oddzie-
lone, jednak w mniejszych mieszkaniach.

ze wzgledow oszczednosciowych, sa. one
usytuowane razem.

Niewielka lazienka zmusza do zrezygno-
wania z pewnych urza.dzeri na korzySd
innych. Jezeli przewiduje sie w niej pranie.

to nalezy tez przewidzied miejsce na
umieszczenie pralki i pojemnika na brudna.

bielizne. Na rysunkach 2 i 3 przedstawio-
no propozycje zagospodarowania tazienki.

w kt6rej zrezygnowano z umywalki i dlu-

giei wanny (zastosowano krdtka. o dtu-

goici 105 cm), dzieki temu stalo sie moz-
liwe umieszczenie pralki automatycznej,
wirowki i szafki. W szafce znajduje sie po-
jemnik na brudna. bielizne, apteczka oraz

schowek na drobne przedmioty. Aby nie

zalewad lazienki woda. w czasie korzysta-

nia z prysznica, wykonano z folil parawan
typu ..skrzydlo nietoperza". Ze wzgleddw
bezpieczeristwa nalezy zwrocic uwage na
podtoge. Powinna bye wytozona szor-

stkim materiatem uniemozliwiajqcym po-
Slizg, np tarakota. lub witromozaika. ulozo-

na. na ..lewa. strone".

PARAWAN

PODSTAWA
POD PRALKI

Aby w ciasnej lazience zmieScid pralke i

wirbwke zbudowano podstawe (rys. 5).

Podniesienie pralki o 200 mm umozliwia

swobodny do niej dostep, bez koniecz-

nosci przestawiania wir6wki. Podstawe
wykonano ze stalowego kgtownika, kt6re

go odcinki zespawano, blat zas stanowi

sklejka, kt6ra. nalezy dobrze zabezpieczyc
przed wodg.

SZAFKA

Szafke (rys. 6-9) wykonano ze sklejki
i

ptyt Unilam. Po wycieciu wszystkich cze-

sci mozna przysta.pid do jej montazu.
Przed koncowym zlozeniem catosci sklej-

ke malujemy pokostem, a po jego wy
schnieciu - lakierem chemoutwardzalnym
lub poliuretanowym. Gdy szafka bedzie

wyklejona ptytami Unilam, maluje sie tylko

te krawedzie, kt6re nie beda. oklejone

Malowanie nalezy wykonad bardzo sta

rannie, bowiem w ten sposob zabezpie

czamy drewno przed wilgocia.. Uzyte
gwozdzie i wkr^ty powinny byd nierdzew

ne, zawiasy - mosiezne.

Mozna go wykonad z listew i folii (rys.

4). Najpierw trzeba wykonad uchwyty:
g6rny i dolny, kt6re nastepnie mocujemy
do Sciany, Uchwyt gorny mozna umoco-
wad za pomoca, wkreta w rozpreznym kot-

ku, po uprzednim wywierceniu otworu, lub

zwyktego wkreta mocowanego w zagip-

sowanym kotku. Natomiast uchwyt dolny
mocujemy do uprzednio zagipsowanego
w scianie mosieznego preta. Do tego
uchwytu beda, przykrecone listwy.

Z folii nalezy wykonad ..kieszenie", w
ktbre beda. wtozone listwy. Kieszenie

otrzymuje see przez odpowiednie ztozenie

folii i jej zgrzanie (ZS 5/82). Aby folia nie

spadata z listew nalezy ja. w kilku miej-

scach przybid gwozdzikami.

Rys.1. Minimalne wielkosci ustepdw i ta-
zienek

Hy*. 3. Widok lazienki (podziatka 1:20)
Rys. 4. Konstrukcja parawanu ..skrzydlo
nietoperza"

uehwyl dolny

llilwa uutywnla|aca
folia

IISlw.
tpo«6b moco~.nl. loin
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330

bokl aklejka ISmm 2«zt.

wapornlk szuflady aklejka 20mm

'//////////WW****-

ssrss..

555 ®

Montowanie szafki rozpoczynamy od
polaczenia ze soba. Scian bocznych 1,

ptyty g6mej i dolnej 2 oraz wzmocnieh
dolnych 14. We wzmocnieniu dolnym,
ktore mocujemy z przodu szafki. irzeba
ukosnie scia.6 g6rna krawedz, co umozli-
wia swobodny obrot pojemnika (rys. 6).

Pojemnik na brudna. bielizne (rys. 7),

dzieki obrotowemu umocowanlu, utatwia

jej chowanie i wycia.ganie. Przed jego za-

montowaniem nalezy w sciance przedniej

8 i dnie 13 wywiercic otwory wentylacyj-
ne. natomiast w Sciance tylnej 1 I wyko-
nai wypusty. Ich dtugo£6 nalezy tak
dobrac, by przy wychyleniu pojemnika za-
haczaty o wystep we wsporniku szuflady

7 i uniemozliwiaty wypadniecie pojemni-
ka. W szafce mocuje sie wspomiki 12. na

kt6rych bedzie utozyskowany pojemnik
Do jego bok6w sa, przytwierdzone mimo-
Srodowo dwa krazki ze sklejki lub metalu
10. Dzieki nim pojemnik zamyka sie

aulomatycznie.

2 kolei przystepujemy do montowania
szuflady (rys. 8), Bedzie sie ona przesuwa-
ta na wspornikach, ktbre zapobiegaja. row-
noczeSnie wypadnieciu pojemnika. Sciany
boczne szuflady mozna wyciad ze sklejki.

a dno z ptyty Unilam, ktorq przybijamy do
uprzednio wykonanych ician bocznych.-
Na obwodzie ptyty nalezy przedtem wy-
wiercic otwory o Srednicy 1 mm. aby
mozna bylo ja przybic.

Na koricu montuje sie dwa gOrne
schowki (rys. 9), Trzeba wykonac pied
p6lek 17, ktbre najtatwiej umocowa6 na
bolcach w kotkach rozporowych. Bolce
mozna nabyc w kazdym sklepie ,,1001

drobiazg6w".

W szafce nie zastosowano uchwytbw.
zamiast nich. aby umozilwic otwieranie,

wycleto owalne otwory. Dwie g6rne
czeSci sa. zamykane na zamki magne-
tyczne.

Na zakohczenie pracy przybijamy scian-

ke tying 18 wykonana. z ptyty. Unilam.
Podobnie. jak w przypadku szuflady. najle-

piej jest najpierw na obwodzie wywiercid
otworki o srednicy 1 mm, ktbre utatwia

przybicie ptyty. Szafka powinna bye sta-

bilna. dlatego trzeba jq doktadnie wypo-
ziomowa6 i ewentualnie dodatkowo przy-

mocowad do sciany.

KOLORYSTYKA

W tazienkach dobrze jest stosowac bar-

wy mocne, czyste. Najlepiej uzywad kolo-

ru biatego (jako przewazajqcy) z kolorami
czerwonym lub zielonym. Ciekawie wygla.-

da iBzienka cata biata z kolorowymi ele-

mentami, jak: rury. kurki, uchwyty, wie-
szaki na reczniki. WysokoSd lazienki jest

zwykle wieksza niz jej dtugosc, dlatego
dobrze jest pomalowac sufit na kolor nie-

co ciemniejszy niz sciany. poszerzy to

optycznie cate pomieszczenie.

LEStAW JAKUBIK

Rys 8. Szuflada

Rys. 9. Szafki gorne

Sposob
mocowania
przedmiotow
do cienkich ptyt

Czasami irzeba zawiesic jakis przedmiot na

cienkiei prycie lub na scianie o Izw slrukturze

plastra miodu. W sklopach me mozna kupic

wkreifiw lub hakbw ze specialnymi kolkami roz-

preznymi, trzeba poradzid sobie inaczej.

Istote pomyslu pokazano na rys 1 W plycie /

jest wywiercony otw6r, w kt6ry wsuwa sie ko-

niec specjalnie uksztaltowanego haczyka 2 (rys

2). Ma on otwor. w ktory wsuwany jest zaczep 3
(rys. 3|. polaczony z zawieszanym przedmiotem

4 Promiert zagiecia R haczyka nalezy dopaso-
wat odpowiednio do grubosci ptyty. Prawidlo-

wo wykonany haczyk po przewleczeniu przez

otwbr w prycie powinien przylegac do obu jej

powierzehni Natomiasi pochyleniu kortcowki

zaczepu powoduje dociskanie wieszanego
przedmiom do sciany w miare wsuwania kort-

cbwki w otwor haczyka. W przypadku mocowa-
nia. np. lampki. potki itp.. nalezy w podstawie

wieszanego przedmiotu wykonad gniazdo (rys.

1), w ktdrym zmiesci sie zarowno zaczep. jak i

haczyk.

Haczyk wykonuje sie ze stalowego lub mo-
sieznego drutu. grubosc zaczepu oraz pozostate

wymiary dobiera sie w zaleznoso od konkretne-

go zaslosowania. parmetaiac o podanych na ry-

sunkach zaleznosoach

Omdwiony sposob jest sprawdzony, przed-

miot mozna szybko zdjgd. a hak i zaczep sa nie-

widoczne.

Z.S.

Rys. 1
.
Sposob zawieszanie przedmiotow na

cienkiej ptycie
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Jak mocowac?

Obok narzedzi i materia»6w, sposdb umocowania obrabianego przedmio-

tu ma podstawowy wp«yw zardwno na jego estetyke i jakoSd jak rdwniez

na czas i wysrtek wtozony w wykonanie. Nie kazdy majsterkowicz dyspo-

nuje stolarskim lub Slusarskfim stotem, wyposazonym w imadta i rdznego

rodzaju imaki oraz uchwyty. Dlatego w krotkim cyklu chcemy zapoznad

Czytelnikdw z technika. mocowan, znajdujqcymi na rynku przyrza.dami do

tego celu oraz wykorzystaniem lub samodzielnym wykonaniem prostych

urzadzen mocuja.cych.

Rys. 2. Haczyk ze stalowego lub mosieinego

drutu

Rys. 3. Zaczep ze stalowego ptaskownika

Wieszak
na sciereczki

Prosty wieszak na kuchenne sciereczki mozna

wykonat z uszkodzonei chochli. W jej uchwycie

wierci sie dwa otwory I modeluje. iak na rysun-

ku. Wykonany w ten spos6b wieszak nalezy

przykrecic do bocznej scianki szafki ze zle-

wozmywakiem za pomoca, dwoch wkretow do

drewna. Wieszak jest bardzo wygodny w uzy-

ciu. poniewaz sciereczke mozna wsuna.6 jedna.

reka (w kierunku oznaczonym strz8lka), a jedno-

czesnie zajmuje niewiele miejsca.

Do wykonania wieszaka mozna uzy6 rowniez

innego materialu, ktdry powinien by6 lekko

sprezysty i nierdzewny.

J.6.

//// ' / y/~T 7 } r~^.

Mocowanie
do stotu

stolarskiego

<*
7/A u-?£iN.

w

Kupujac przystawki do wiertarki. np. uchwyt

prosty i szlifierke do drewna. otrzymujemy w ze-

stawie imaki sluza.ce do przykrecenia przysta-

wek do stolu (rys.). Wystepuja przewaznie dwa

rodzaje imakfiw: z zagietym kortcem lub trzpie-

niem Oba imaki mozna wykorzysta6 do umoco-

wania na stole desek przy pitowaniu lub struga-

niu. Do tego celu nalezy w blacie stolu wykonac

prostokatne wyciecia do umieszczenia kortca

imaka i utwardzi6 je zywica epoksydowa.. Kr6t-

kie deski mozna umocowac jednym imakiem.

dluzsze - przeznaczone do obribki strugiem -

dwoma lub trzema.

Czym
mocowac?

W kazdym warsztacie majstarkowicza powin-

ny znajdowac sie scianki do mocowania r6z-

nych przedmiotbw oraz do Sciskania element6w

przy klejeniu. Kupujerny zazwyczaj sciski o r6z-

nych wielkosciach. wiadomo bowiem, ze urza.-

dzen mocujacych nigdy nie jest za wiele.

W sprzedazy jest obecnie duzy wybdr scis-

k6w stolarskich o rdznych wielkosciach rozsu-

niecia szczek, az do ok. 600 mm. Coz jednak po-

cza.6. gdy chcemy np. scisnac sklejany mebel,

kt6ry ma wieksze wymiary? Prosty sposdb roz-

szerzenia szczek jest pokazany na rysunku. Po-

lega on na zsunieciu ruchomych szczek z pro-

wadnic dw6ch sciskfiw i zatozeniu ich na stalo-

wy ptaskownik, o dowolnej dlugosci, ktdry

powinien miec w przekroju prostopadlym iden-

tyczne wymiary jak prowadnica sciskow. Najle-

piej dobrac kilka plaskownik6w o r6inych dtu-

gosciach (przy skrecaniu niewielkimi silami

moga. bye wykonane z metall kolorowych).

R.W.
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Parawany
Funkcjonalnoic nas/ych mieszkart mozna

poprawic przsz wydzielenie „ka.cik6w'
,
np.

do jedzenia. pracy lub zabawy. Do tego celu

doskonale nadaje sie parawan. Powinien on
by£ lakki. zharmonlzowany z wyposazaniem
pokoju i eitetyczny. Wybralismy dwa roz-

wiazania tego praktycznego mobla, piarwsze
- bardziaj pracochtonne w wykonaniu, drugia
- prostsze. o nieco innym charakterze.

Pierwsza wersja parawanu (rys. 1) nie tylko

wydziela czesc pomieszczenia, ale i wycisza ia

W ten spos6b mozna doskonale zorganizowac
„ka.cik do pracy".

Zaczynamy od wykonania prostokatnej ramy
z ostruganych listew o przekroju 40 x 20 mm
(rys. 2), taczqc ie kolkami (szczegdt A). Do tak

wykonanej ramy przybija sie tylna czesc para-

wanu wycieta z oszlifowanei ptyty wiorowej lub

sklejki o grubosci 4 mm. Na obrzezach mocu]e
sie skosnie przyciete lisiwy wykortczeniowe o
przekroju 20 x 10 mm (szczeg6l B). Calos6

lakierujemy.

Izolacja z wetny mineralnej stanowi wypetnie-

nie wnetrza konslrukcji. W tym celu do spodniej

strony parawanu przybija sie perforowana. ptyle

obciagnieta Inianym materiafem (o grubym splo-

cie). Na materiale uklada sie ptyte o wymiarach
380 x 1530 mm, przycinajac material z zapa-

sem 30-50 mm z kazdej strony. Nastepnie ptyte

smaruje siej klejem do tapet i po naciagnieciu

materiatu przybija sie go.

Nalezy przy tym uwazafc aby materiat nie byt

pofatdowany. Rogi trzeba doktadnie zagia.6
i

przykleirj (szczegol D) Nastepnie przygotowuje

sie mate z wetnv mineralnej. starajac sie doktad-

nie ja przyciac do zadanych wymiarow. Ze
wzgledu na duze zapylenie, nalezy to robi6 na
powietrzu lub w piwnicy. Przykrojona male kfa-

dzie sie na rame, a na ma, ptyte obciagnieta

materiatem i przymocowuje gwozdziaml.
Tylna sciana - jesli zostata wykonana ze sklej-

ki - moze bye pomalowana. obciagnieta mate-
rialem lub oklejona tapetq. W ten sposob nalezy

wykonafi wszystkie cztery czesci psrawanu.

Ramy tgczy sie zawiasami podwojnie odchyla-

nymi lub zwykrymi skrzydelkowymi (szczegdt Q.

W tym calu dwie czesci parawanu uktada sie

jedna na drugiej i oznacza miejsca zawiasbw.

Nastepnie ptaskim dtutem doktadnie wykonuje
sie wgtebienia i przykreca zawiasy

ParBwan ten jest wygodny w uzyciu. a po zto-

zeniu zajmuje malo miejsca.

Druga wersja parawanu (rys. 3) sktada sie '

przycletych prostokatnych ptyt, obszytych po

krowcem z materiatu Duza zaleta takiego para-

wanu jest mozltwosc zdjecia pokrowc6w i ich

prania. Jesli parawan bedzie stat w jednym
miejsca mozna zastosowac do jego wykonania
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Z czego
budowac?
Cykl „Budujs dom" zyska* wielu zwolennikow, totez postanowilis-

my go kontynuowac. Skoriczylismy pierwszq serie artykutow, za-

wierajaca. ogolne wiadomosci na temat budownictwa, i przecho-

dzimy do cze^ci bardziej praktycznej. Na poczgtek - najczesciej

stosowane materiaty budowlane.

:o oowierzchma okna nie moze bye mniej-

sra nn 2 m 2 Jedrioczesnie prcepis naMa-

da obowigzek takiego wykonania okien,

aby byta mozliwosc calkowitego ich

oiwierania.

W przypadku projektowania pomiesz-

czeri przeznaczonych do pracy, jak

warsztaty. pracownie rzemieslnicze, moga.

bye wymagane dodatkowe warunki

oswietleniowe, wynikaja.ce z rodzaju wy-

konywanych czynnosci (np oswietlenie

g6rne).~ Jednak podstawowe zasady sa.

identyczne. jak przy pomieszczeniach

mieszkalnych.

Odlegtosc budynkow od drog I ulic.

Zalezy ona od wielu czynnik6w, takich jak:

rodzaju klasy drogi, natezenia ruchu na tej

drodze. irwalej zabudowy istniejgcej wo-

k6l drogi. Odleglosci le ustala albo zat-

wierdzony plan zagospodarowania prze-

strzennego ustalajacy linie zabudowy,

albo terenowy Wydzial planowania prze-

strzennego przy urzedzie wojewddzkim.

Ogblne przepisy o odleglosciach budyn-

k6w od dr6g (jezeli nie ma innych dodat-

kowycn wymogdw) sa nastepuja.ee:

• od autostrad i drog szybkiego ruchu -

100m

• od ulic i dr6g regionalnych i woje-

wddzkich - 40-80 m

• od dr6g i ulic o charakterze lokalnym

-15-40m

• od drog i ulic wewnqtrzosiedlowych -

15-30m

• od drbg dojazdowych zwigzanych z

dziatalnoscia gospodarcza - 8- 1 5 m

.

Odleglosci te sa. liczone od krawedzi

drogi (rys. 5).

Odleglosci pomigdzy budynkiem a

urza.dzeniami na dziatco. Studnia na

dzialce moze by6 lokalizowana w dowol-

nej odleglosci od budynku lub nawet w
piwnicy. ale w taki sposdb, by nie narusza-

la konstrukcji budynku. Powinna by6 usy-

luowana albo na samej granicy dzialki (je-

zeli sluzy dwom uzytkownikom), albo w
odleglosci co najmniej 7,5 m od granicy.

Naiomiat szambo (d6t gnilny) na scieki z

budynku mieszkalnego powinno bye

oddalone od okien pomieszczen przez-

naczonych dla ludzi oraz od studni na

dziatce wlasnej i sasiada o co najmniej 1

5

m, od granicy zas dziatki odleglosc ta po-

winna wynosi6 minimum 7,5 m (rys. 6).

Dot gnilny moze tez bye wykonany na sa-

mej granicy dzialki, jezeli bedzie on uzyt-

kowany przez dwoch sasiaddw. Na takie

usyiuowanie szamba musza. jednak wyra-

zic zgode obydwaj uzytkownicy.

Tekst i rysunki

WIEStAW WIECZORKIEWICZ

Po zalalwieniu spraw formalno-prawnych

oraz uzyskaniu zgody od wladz terenowych n8

budowe domu wedlug przediczonego projaktu,

nalezy zajai sie sprawami technicznymi.

Pierwszy etap to szczeg6lowa analiza doku-

mentacji pod wzgledem funkcjonalnosci (ukta-

d6w poszczeg6lnych pomieszczeri, ich wiel-

kosci ilp.l, iak i uzytych mataria!6w. Niekt6re

propozyeje architektoniczne. konstrukoyjne i

inne mozna jeszcze zmienid.

Drugi elap to przygotowania matenalow i bu-

dowa. Zacznijmy od zastanowienia sie. |8kie

materiaty zastosowai.

N
Rys. 1 . Materiaty ceramiczne
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pryte wiirowa, a gdv ma bye czesto sktadany -

lepsza bedzie sklejka (drozsza, ale Izeisza)

P'oponujemy wykonanie parawanu osmio-

czlonowego Zaczynamy od uszycia pokrowca.

W tym celu nalezy material pocia.t na 16 czesci

(8 Diatych ' 8 zielonych) o wymiarach 1555 *

260 mm kazda Wymiary irzeba dostosovvac do

jrjbosci plyty lub sklejki. 2 kazdego biatego i

ziwonego prostoka.ta szyje sie worki o dtugosci

1 540 mm i szerokoSci 230 mm. Jedna krawedz

nio ?si zszyta, gdyz tedy bedzie wkladana pfyta

luta >kle|ka o wymiarach 1500 * 190 * 12 mm.
Na krawedziach przyszywa sie cztery biale i

cilery zielone wstazki. kazda o dlugosci 200
mm i szerokoSci ok 50 mm.

Taki parawan nadaje sie do mlodziezowych

ximieszczen. Kolor matenatu dobiera sie do ko-

'oru scian lub ?aston

Na podst ..Selbst ist der Mann"
oprac. IZABELA KtEBEK

Podporka ksiajzek

Ksiqzki. w bibliolecice. na p6lce czy regolo powmny
bye latwo dostepno. czyh luzno poukladane. Aby nie

pochylaty sie i me przewracaly. wario zasiosowac
specjalne podporki. Sa one wykonane z paska mtedzia-

ne|. alummiowej lub stalowej blachy Blachg, po stepie

niu k*>ewedzi. wygina sie pod kqtem prostym w potowie

dlugoSci paska Widoczne czesci podporki mozna
wypolerowafi i pokryc lakierem lab farba. (np. tarba w
aemzolu do malowama karoseni samochodow)

Wizytowka
na drzwi
Estetycznq i orygmalng wizytowke. mozna wykonac z

ienkie| blachy. najteptej mosieznei Nalezy jq oczyscic

irobnym papierem sciornym Tra,c papierem wzdluz
tiiechy mozna oirzymafc faklure matowa Aby ouzymac
iityszczacq powiarzchme, najlepiej wypolerowaC bloche

nasta. polerskq Feniks. Laery nazwiske i ewantualnie

numer mieszkania nanoatmy stosuja.c LETRASET lub

TRANSET - przezrociysta tolie i zestawem liiar, cyfr i

ruikow ktdre wyciska sie na dowolna. powierzchnie za

jomoca. miokkiego olowka Po namestentu napisu.

powierzchnie nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem
mechantcznym i uilenientem ste - lakierem |np capo-
nam lub bejfbarwnym lakierem z zesiawu Zlolol). name
.ionym miekkim pedzlem
Wi/yl6wke mozna przykleic do dr2wi Butapranem,

irzybic ta gwozdzikanu lub przymocowad wkreiami

Teksi i zdjeoa
WOJCIECH OKSIENCIUK
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BudujQ dom

Gdzie
postawic
dom?

W zwiqzku z licznymi pytaniami, dotyczqcymi usytuowania bu-

dynk6w na dzialce w stosunku do jej granicy, jak tez umieszcze-

nia urzadzeri technicznych. podajemy podstawowe przepisy na

ten temat.

i

*
.UiBSZKMAB

1 1 |

-

Rys. 4. Sposob ustalania wysokosci budynku

Rys. 1. PrzyMad lokalizacji budynku w przy stropodachu za spadkiem
stosunku do granicy dzialki

Rys. 2. Minimalne odleglosci pomiedzy
budynkami w zaleznoici od granicy

Rys. 5. Ustalania odleglosci budynkdw od
drogi i ulic

Rys. 6. Minimalne odleglosci urzqdzeri sani-

tarnych na dzialce w zaleznosci od zabudo-

Rys 3 Sposob ustalania wysokosci budynku wy mieszkaniovyej i granicy dzialki

Podstawoym dokumentem, wedlug kt6-

rego ustala sie odleglosci budynku od uli-

cy i innych zabudowan na dzialce, jest

zatwierdzony szczegotowy plan zagospo-

darowania przestrzennego osiedla. Na

pod3tawie tego planu decyzje o usytuo-

waniu budynkow wydaja. wladze budowla-

ne dzialaja.ce przy urzedach miejskich i

gminnych, Odwolania od decyzji rozpatru-

ja organa planowania przestrzennego przy

urzedach wojewodzkich

Jezeh jednak nie ma takiego planu,

odleglosci ustala sie na podstawle „Wa-

runkbw technicznych, jakim powinny

odpowiadac obiekty budownictwa

powszechnego".

Oto kilka najwezniejszych przepis6w.

Budynek na dzialce. Budynki mieszkal-

ne, wykonane z materialbw niepalnych, ze

wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe i

zapewnienie wtasciwego naswietlenia

pomieszczeh powinny bye oddalone od

granicy dzialki sqsiada co najmniej 4 m
(rys. 1). 0dlegtos6 ta moze byd zmniejszo-

na do 3 m, jezeli sciana budynku od strony

sasiada nie ma otwor6w okiennych i

drzwiowych. Jesli natomiast budynek sa-

siada jest polozony od granicy dzialki dalej

niz 4 m, odleglosci wczesniej podane

moga bye zmniejszone, jednak wzajemna

odlegtosc pomiedzy budynkami nie moze

bye mniejsza anizeli 8 m (rys. 2).

odstepstwach decyduja organy planowa-

nia przestrzennego przy urzedach

wojew6dzkich.

Prawo swiatta. W celu zapewnienia

wtasciwego oswietlenia swiattem dzien-

riym pomieszczeh przeznaczonych do sta-

lego pobytu ludzi (tzn. pomieszczeh, w
kt6rych te same osoby przebywaja dluzej

niz 4 godziny), odleglos6 pomiedzy bu-

dynkami nalezy zachowa6 co najmniej

rdwna. wysokosci budynku, lecz nie mniej-

sza niz 3 m. Przez wysokosc budynku ro-

zumie sie wymiar liczony w linii pionowej

od poziomu terenu lub dojazdu, przy najni-

zej polozonym wejsciu do tego budynku,

do gornej ptaszczyzny stropu nad ostatniq

kondygnacja (pomieszczeniem), w ktdrej

przebywaja ludzie (rys, 3). W przypadku

pochylego stropodachu (tzn. stropu pola-

czonego z konstrukeja dachu) do wymiaru

ustalajacego przyjmuje sie srednia wyso

kosc stropu (rys. 4).

Oswietlenie pomieszczeh mieszkal-

nych Swiatlem dziennym, przeznaczonych

do stalego pobytu ludzi, okresla sie sto-

sunkiam powierzehni okna do powierz-

chni podtogi oswietl8nego pomieszczenia.

Wielkos6 ta powinna wynosic minimum

1 :8. a maksimum 1 :5. Oznacza to, ze jezeli

powierzehnia pomieszczenia (liczona jako

powierzehnia podtogi) wynosi np. 18 m J
,
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MATERIAtY SCIENNE

Cegta petna wypalana t gliny (rys. liii

Cegle dzieli sie pod wzgledem wytrzymaloSci na

klasy 150, 100, 75 (kg/cm'). Cegla 150 i 100
przy uderzeniu mlotkiem powinna wydawac
metaliczny dzwiek Rzucona z wysokoSci 1,5 m
na mne cegty nie powinna sie rozpaSc. Dobrze

wypalona ma kolor brazowo-czerwony Stosuje

si? ia do murowania Scian konstrukcyjnych

(noSnych) piwnicznych. nadziemnych, jak parter

i pietra, Scian dzialowych, stropOw. slupbw. ka-

nalow wentylacyjnych i dymowych. Na kanaty

dymowe nalezy uzywai cegty 1 50 lub 100. Przy

wznoszeniu scian, petna. cegle mozna tqczyc z

mnymi matenatami sciennymi. np. z bloczkami.

gazobetonowymi.

Cegta dziurawka wypalana z gliny. Wytrzy-

matoSc tej cegty powinna wynbsic 50 kg/cm 1
.

Przy uderzeniu mlotkiem wydaje czysty, meta-

liczny dzwiek. co Swiadczy. ze jest dobrze wy-

palona i me popekana. Rzucona ptasko z wyso-

fcosci 1 m na inne cegty nie powinna sie roz-

paSc. Kolor - jak cegty pelnej. Rozrbznia sie

cegty dziurawki o otworach podtuznych (rys. 1 b)

i poprzecznych (rys I c). Slosu|e sie ja do muro-

wania Scian dzialowych, stropow, wypelniania

przestrzeni pomiedzy stupami noSnymi oraz

la,czenia z innymi materielami, np. z bloczkami

gazobetonowymi.

Cegta kratOwka wypalana z gliny. Dzieli sie

19 na klasy: 250. 150, 100, 75 i 50, zaleznie od

wytrzymaloSci (rys. Id). Przy uderzeniu mlotkiem

powinna wydawac metaliczny, lecz nie giuchy

dzwiek. Swiadczy to. ze cegta nie jest popekana.

Kolor - |ak cegty pelne|. Podzial na typy zalezy

od jej wymiarbw:

K1 a = 250. 6=120. c= 65 mm
K2 a = 250. 6=120. c= 140 mm
K3 a = 290, 6=140. c= 140 mm
max a = 288, 6 = 188. c = 220mm.

Cegte te stosuie sie do murowania Scian

konstrukcyjnych (noSnych) piwnicznych - po-

wyzei poziomu wody giuntowej, Scian nadziem-

nych - ale nie przylegajacych do kanatbw wen-

tylacyinych i dymowych. Mozna ja-laczyc z in-

nymi matenatami, np z bloczkami gazobe-

tonowymi

Pustaki ceramiczne na sciany dziatowe.

Wytrzymalosc pustaka powinna wynosic 30
kg/cm2 W zaleznosci od wymiarow rozrbznia

sie nastepujace typy pustak6w:

PI a = 300, 6 = 60. c=250mm
P1.1 a = 200. 6 = 60. c = 250mm
P2 a =299, 6=160, c = 200mm.

Pustaki PI i P1.1 (rys. 1e) stosuje sie do mu-
rowania Scian dzialowych wewnatrzmieszka-

niowych. a pustaki P2 Irys. 1f) - do murowania

scian miedzymieszkaniowych.

Pustaki scienne zuzlobetonowe ..Alfa".

Dzieli sie je pod wzgledem wytrzymalosci na

klasy: 75. 50 i 25 kg/cm !
. Zaleznie od wymia-

t6w rozrbznia sie: SI/2 - pustak uzupetniaiqcy

(rys 2a) oraz SI/1 - pustak podstawowy (rys.

2b) Sa one koloru szarego. Do produkcji pusta-

k6w jako kruszywo sa uzywane: zuiel palenis-

kowy, zuzel wielkopiecowy granulowany lub zu-

zel wielkopiecowy pumeksowy. Masa pustaka

Sl/2 wynosi ok 12 kg, a S1/1 - ok. 34 kg

Rys 2 Pustaki ..Alfa'"

Rys 3. Cegta cementowa
Rys. 4. Cegta silikatowa
Rys. 5. Reczne przygotowanie mieszanki
betonowej
Rys. 6. Forma do bloczkbw betonowych

utwirdzon* poojom
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Sfetad m*te"*«ov. nalm- betonu

Cement Woda. 1

*

Kta» Pospblka Zastosowanie betonu
betonu

<r>an\a masa rrt
3

baton gesto

kB tnakly plaslyczny

an 250 235 1.20 180-220 140-150 podloza, ptelabrykacja

9 '00 2SO 280 1.16 210-230 1 60- 1 80 konstrukcje Oetonowe. pre'abrykacja

IB 100 350 240 1.20 210-220 160-160 elementbw konstrukcyinych

aiso 250 360 1,10 220-240 150-180 konstrukcje zelbetowe. belonowe.
B ISO 350 320 1,15 210-230 160-t 70 prefabrykacia elementbw konstrukcyinych

Baa*
• *mc wody lest uzalezniona w duzym stopniu od wilyoinoSci pospbiki,

• Sim zw.ekszan,e ilosc. cementu tiez zmlany kruszywa i marki cementu nie zwieksza wytrzymaloSci
DeHonu.

• oooa ne w taoeli wartosci nalezy IrakiDwac jako dane pomocnicze.

• - cementu do produkeji 1 p-i* betonu, uzytego do wykonania elementbw budynku na dwie

lafdygnacje. nie powinna przekroczyc 350 kg/rh 1

"Vstaa, Alfa" stosuie sie do murowania Scian

•ontttukcyjnych (nosnych) piwnicznych - po-

wyzei ooziomu wody gruntowej. scian nadziem-

- aie nie przylegajgcych do kanatow wen
V*cvy>vch i dymowych Do murowania Scian

3r.a»s*vcft stosuje sie rowmez pustak uzupel-

n«picy ryp 51/2. Przy murowaniu Scian mozna
»* i«cz>e z innymi elementami Sciennymi, np. z

i&Xi tp Nie nalezy |ednak pusiakow stosowac

_ .-. ,v;r\oszeniu scian pomieszczeri o duzei wil-

gctroso. np pratm.

- ,s-.a« scienne zuzlobetonowe ..Kontra".

Sa. wykonywane z tego samego matenatu

:c j,s;a«i Alfa' Pustaki te maja. wymiary 400
• 240 x 240 mm oraz wieksza liczbe szczelin.

cc :: a ,v. zsza izolacyjnosc cieplng. Zastosowa-
- » t»«-e jak pustak6w ..Alfe"

Blocifci gazobatonowc WytrzymatoSc
- z autoklawizowanego betonu kombr-

• ;wego o>a odmiany 0.5 wynosi 20 lub 25. dla

acv-any 6 - 30 lub 40 dla odmiany 0.7 - 40
«JB 50. a nawet 60. dla odmiany 0.8 - 60 lub 70

k
»3rbardziei rozpowszechmone bloczki

~.sz-zC'?M'"v.* ma.a wyrrvary

* = S90 6 = 240. c = 240mm
• = 490. b 240 c = 240 mm
a = 590 S = 240, c = 120mm
a = 490, 6 = 240. c = 1 20 mm

Color bloczkbw - iasnc- lub ciemnoszary

Zsstosowanie lakie, jak pustakfiw „Alfa".

Cegrfa cementowa. Dzieli sie |q na klasy

Av'rzvmaloSct. 100, 75 i 50 kg/cm*. Typy cegty

- ;-?-a : z wgiebieniami (rys. 3|. Do produkcii tej

M0| resi stosowana mieszanina cemenlu i pia-

Skuod 1:4 do 1:8, tzn. przy stosunku 1:4 sklada

s ( cna z i czesci camentu i 4 czeSci piasku z

dJodadbsm odpowiedniej ilosci czystej wody.

;*cr\ te sa koloru szarego. Stosuje sie |e do mu-
•i*on,a scian konstrukcyjnych piwnicznych

• an 100| oraz Scian dziatowych (wszystkie

> -*s . a :akze na elewacje budynku.

C«g«a wapienno-piaakowa perns i drazona
nhiutowa) WytrzymaloSc cegty dzieli sie na
kvaty 150 Itylko dla cegly palnej). 100 i 75
• ; ci" P-zy uderzeniu mlotkiem cegla w stanie

sucMyrn powinna wydawac dzwiek czysty (nie

dmyczy to klasy 75), a nie gluchy Rzucona ptas-

« : 2 <s-.*skosci 1.5 m na inne cegty. powinna

M j©ctyr«e wyszczerbif; lub pekna.c. a nie roz-

5»vc '.o-o- cegry szary, iblizony do biatego.

W.T^ary cegry I rys. 4):

p e i n a

f a = 250, 0=120. c= 65 mm
P a = 250 6= 120 c=102mm

d r a z o n a :

D11 a = 250, 6=120, c= 65 mm
D11 a = 250, 6=120, c=102mm

( 1 1 otwordw)

D14 8 = 250, 6=120, c=102mm
(14otwor6w)

Cegtrj wapienno-piaskowa stosuje sie do mu-
rowania Scian konstrukcyinych zewnetrznych i

wewnetrznych - o wytrzymaloSci do klasy 100
oraz Scian dziatowych - wszystkie klasy. Nie na-

lezy ich stosowad do murowania fundamentow
i scian pomieszciert o duzei wilgotnosci. np
pralni Nadaie sie na elewacje w polaczeniu z in-

nymi matenatami Sciennymi.

W budownictwie stosuje sie takze wiele ma-
tenalow Sciennych. |ak. cegla sitkbwka. ko-

minbwka, Dustaki ceramiczne ..Corbet", pustaki i

bloki ..Muranow", pustaki wrodawskie ilp Brjdq

one omawiane w odcinkach o przegrodach bu-

dowlanych.

MATERIAtY WIAZACE

Cement Rozroznia sie nastepuia.ce rodzaje

cementu;

• portlandzki (szary lub bialy),

• hutniczy,

• glinowy.

Rozprowadzany jest w workach papierowych

po 50 kg lub luzem. Ciezar objetoSciowy luzno

nasypanego cementu wynosi 1.1 - 1,3 t/m3
.

Prawidtowo przechowywanV - w cia.gu 90 dni

nie powinien wskazywac odchylek od normy.

Wapno. Jest ono dostepne jako:

• nlegaszone - sa to bryty wapna palonego;

po dodaniu 50-65% wody wagowo (na 50 kg

wapna niegaszonego potrzeba 25 I wody) nas-

tepuie proces gaszenia (lasowanie) - otrzymuje-

my ciasto wapienne.

• sucho gaszone (hydratyzowane) - wapno
sproszkowane dostarczane w opakowaniai-h.

• pokarbidowe - wystepuje w postaci ciasta;

uzyskuie sie go z karbidu przy wytwarzaniu

acetylenu. Stosowane jest lak. jak wapno zwy-
kte. Wskazane iesl mieszame go z wapnem
qaszonvm

KRUSZYWA

Piasek kopalny i rzeczny. Stosuie sie go do
produkeji betonow, zapraw I wypraw budowla-
nych (tynki). Nie powinien miec zanieczyszczeii

organicznych i nieorganicznych. Ciezar objetoS-

ciowy suchego piasku wynosi 1 ,8 t/m 3
.

Zwir moze byf kopalny
i rzeczny. W zaleZ-

noSci od marki betonu rozr6znia sie nastepuja.ee

klasy Zwiru: 1 10, 1 70, 250 ltd. Moze wystepo-
wac jako sortowany i niesortowany. Ciezar

objetoSciowy zwiru suchego wynosi 1.7-1,8

t/m 3
. Po zrnieszaniu go r piaskiem stanowi kru-

szywo do produkeji betonow

Pospotka. Wydobywana z rzek lub iako kope-

lina z odkrywek Iqdowych |est naiuralnq miesza-

ninq piasku I zwiru. Jej ciezar objetoSciowy wy-

nosi 1,8 t/m 3
. Pospotka jest dobrym i tanim ma-

toriatem do produkeji betonOw.

Kruszywo z zuzla paleniskowego Jest to

produkt odpadowy powstajgey przy spalaniu

wegla w kotlach Kruszywa te sa, stosowane do
produkeji materiatOw budowlanych Ipustaki,

bloczki itp.) oraz jako material izolacyjny. Ciezar

obietoSciowy kruszywa wynosi 0,5-1.1 t/m 3
. a

jako material izolacyjny stosowane sa. zuzle o
ciezarze 0.5-0,7 t/m 3

.

Tluczert ceglany. Otrzymuje sie go przez me-
chaniczne lub reczne rozbicie cegiel ceramicz-

nych. Ttuczeri ten jest wykorzystywany do pro-

dukeji pustak6w lub bloczkbw Sciennych

TECHIMOLOGIA BETONU

Beton jest okreslany trzema podstawowymi
wskaznikami technicznymi:

• marka beionu,

• rodzaj betonu,

• konsystencja masy betonowei.

Marka betonu |est to wytrzymatoSc na Scis-

kanie badana po 28 dniach od dnia wykonania

masy i okreSlona w kg/cm2
. Konstrukcje beto-

nowe maja nastapujace marki betonu: 70, 90.

l iO, 140, 1 70, 200 i wvzsze WytrzymatoSc be-

tonu zalezy od klasy cementu. rodzaiu i jakoSci

kruszywa. jakoSci i ilosci wody, warunkdw kli-

matycznych. jak rbwniez od sposobu przygoto-

wania

Najpopularniejszym spoiwem stosowanym w
budownictwie iest cement portlandzki marki

250 i 350. Charakteryzuje sie uiiarnle-
n i e m - im drobniejsze sa ziarna cementu.

tym wieksza jest powierzehnia kontaktujaca sie

z wodq. W efekcie powoduie to szybsze wiqza-

nie oraz pozwala na uzyskanie wiekszej wytrzy-

maloSci betonu.

Kruszywo w betonie odgrywa bardzo duza
role. Jego rodzaj stanowi o jakoSci betonu

NaiodpowiBdniejsze jest kruszywo o ziarnach

rbznej wielkoSci "7 zachowaniem pewnei pro-

porcji iloSciowej poszezegolnych frakeji.

W procesie przygotowania betonu wazna iest

rowniez woda, dlatego musi ona odpowiadaS
okreSlonym warunkom Zanieczyszczona moze
spowodowac obnizenie wytrzymaloSci betonu.

Nalezy wiec wykluczyi wode zanieczyszczona

tluszczami, kwasami, a takze woda mlneralna.

itp. OgOlnie, woda nadajgea sia do picia. nadaje

sie do wytwarzama betonu. Moze bye r6wniez

pobierana z Czystych rzek i jezior.

Duzy wptyw na wytrzymatoSc betonu maia
warunki khmatyezne. W okresie mrozow oeto-

nowe elementy trzeba chronic przed zamarznie-

ciem w nich wody. natomiast w okresie letnim

nalezy systematycznie polewac |e woda, aby nie

utracity wilgoci Istotny |BSt rbwniez dobbr
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poszczegOlnych skladnikdw i dokladne ich

wymieszanie. W tabeli zastawiono sktad mate-

naldw. z ktdrych uzyskuje sie odpowiedme mar-

kl betonu.

RodzaJ betonu zalezv od gestoSci i rodzaiu

uzywanego kruszywa:

• ponizej 1 800 kg/cm3 - baton lekki.

• 2200 - 2600 kg/cm3 - baton zwykly; kru-

szywa naturalne lub lamana o ciezarze 1 800 -

2200 kg/cm'.

• powyzej 2600 kg/cm3 - baton ciezki.

Zaleznie od jego przaznaczenia, wyroznia sie

baton: odporny na scieranie, ognioodporny.

wodoszczelny i inne.

•

Konaystencja masy batonowaj jest to stan

cieklosci tej masy przed procesem wiazania

cementu. Zalezy od sposobu zageszczania oraz

przaznaczenia konstrukcji betonowych i zelbe-

towych. Roz'6znia sie nastepuje.ee konsystencje

masy betonowej: wilgotna, gestoplastyczna,

plastyczna. polciekla i ciekla. Masa o dw6ch

pierwezych konsystenciach jest stosowana do

produkcii bloczkdw betonowych, pustakdw,

kregdw itp, pozostate zas - przy wylewanych

szalunkach, elementach betonowych lub zelbe-

towych.

Reczna metoda przygotowenia betonu.

Stosuje sie ja przy produkcii matej ilosci betonu,

np. 1 m 3 masy betonowej marki 140 o kon-

svstencji gesto plastycznej do wykonywania

bloczkdw betonowych.

, Do pracy nalezy przygotowac utwardzony

plac (ptyta z desek. beton, blecha itp.) o wymia-

rach 2.5 * 4.0 m Na ptyta trzeba nasypac Ivy

ksztalcie stozka) 1,2 m 3 pospotki (tab.), a na-

stepnie 267 kg cementu. Pospotka bedzie

dowozona taczkami, w tym celu ustala sie

poiemnos6 taczki. Naczyniem o okreSlonej

pojemnosci, np. wiadrem 15 I, wlewamy do

taczki wode - 3 1/3 wiadra; pojemnosc taczki

wyniesie 50 I (0,05 m3
). co nalezy zaznaczyc na

jej sciankach. Pojemnosd taczki mozna tez

okreslic wsypujac 3 1/3 wiadra pospotki (0.05

m 3
) lub 4 wiadra (0.06 m 3

), rdwniez zaznacza-

iac na sciankach. Okreilona pojemnos6 taczki

pozwoli ustalic liczbe kursdw: w pierwszym

przypadku 1.2 : 0.05 = 24 kurey, w drugim - 1,2

: 0.06 20 kursdw.

Gdy pospotka zawiera znaczne ilosci drob-

nych ziarenek (ok. 30% lub wiecej), beton bedzie

dobrze urabialny. ale zmaleje jego wytrzyma-

tosc W takim przypadku do betonu trzeba do-

dac wiecej cementu (ok. 10%) lub wzbogacic

pospbtke grubszym kruszywem. Nalezy pamie-

tac, ze cement jest lepiszczem: im ziarna beda

drobniejsze, tym powierzehnia kontaktowa z

cementem bedzie wieksza. Dobra pospotka

powinna miec ziarna o rdwnych wymiarach,

poniewaz zawierajflca mate i duze ziarna, a nie-

wiele posrednich. jest nieodpowiedma. gdyz

potrzebuje wiecej cementu.

Na pospotka sypie sie cement w ilosci 267

lub 293 kg na m 3 (rys. 5a). Kazdy worek ce-

mentu wazy 50 kg, a wiec n8 267 kg potrzeba

5 1/3 worka (na 293 kg - 6 work6w). Przy

wysypywaniu z work6w, nalezy zwracafi uwage

na jego jakosc. Jezeli ma grudki, kt6re daja sie

latwo rozgniest palcami, to nadaje si? on do

stosowania, lecz w celu utrzymania wytrzyma-

losci betonu. nalezy zwiekszyb lego iloSi o ok.

5%.

W przypadku, gdy grudki nie daja sie roz-

gnieSd palcami ani rozpuscic w wodzia, cement

trzeba przesiac przez sito o oczkach 2 mm
Jezeli przesiany cement stanowi do 70% ogdl-

nei Ilosci. to uzupelniemy jego ilosc do 100% i

dodajemy jeszcze 20%. Jezeli natomiast prze-

siany cement stanowi ok. 60%. a ziarna tworza.

drobna. kaszke, mozna go uzyc do betonow

niskich marek po wzbogaceniu 50-70% dobrym

cementem.

Stozek z pospotki i cementu nalezy dobrze

wymieszac (bez uzycia wodyl. przesypujac go z

miejsca A na miejsce 8 (rys. 5b) 4 do 5 razy, az

masa bedzie miala jednolity kolor Po doktad-

nym wymieszaniu, ze stozka wykonuje sie niec-

ke na 2/3 placu (rys. 5c) i nalewa do niej wode

w Ilosci 70-80% (w tab. - 1 60 1).

Moze sie okazad. ze pospotka ma duza. wtasna.

wilgotnoSd. wtedy wody potrzeba mniej. Po na-

laniu ok. 100 I wody i odczekanlu ok. 10 minut.

niecke ZBSypuje sie sucha. masa (od jej strony

zewnetrznej ku srodkowi - rys. 5d| Nastepnie

cala mase nalezy przerzucic na wolne miejsce.

badajac jej wilgotnosd przy usypywaniu stozka.

Gdy bedzie zbyt sucha - trzeba ja polewac wode.

(z konewki). jezeli zas zbyt wilgotna - dodad

pospotki zmieszanej z cementem. Masa betono-

wa bedzie odpowiednia wtedy, kiedy w dtoni

mozna tatwo uformowac kulke.

Jezeli chodzi o przygotowanie masy w mnlej-

szej ilosci (np. w taczce). nalezy postepowad

, analogicznie. Wiedzac, ze na 1,2 m3 pospdlki

potrzeba jej 4 x 20 = 80 wiader oraz 6 workow

cementu, nalezy sprawdzic, ile wiader cementu

jest w jednym worku (4 czy 3,5). Jezeli 4 wiadra,

to na 6 workdw bedzie zawieralo 24 wiadra.

Dzieletc 80 wiader pospdtki przez 24 wiadra ce-

mentu okaze sie, ze na jedno wiadro cementu

potrzeba 3,3 wiadra pospdtki.

Znajac proporcia, mozna do taczki wsypad np

3 wiBdra posp6tki i niepetne wiadro cementu.

Po wymieszaniu nalezy matymi porcjami wle-

wa6 wode (ok. p6t wiadra). W dni pochmurne

lub deszczowe iloSd wody bedzie inna.

Z przygotowanej masy betonowej mozna

wykonywa6 np. bloczki. Formy do ich produkeji

wykonuje sie z drewna lub metalu; do pojedyn-

czych bloczkdw - z desek wzmocnionych ka.-

townikami z blachy. Forma sklada sie z dw6ch

element6w spinanych okiennymi haczykami.

Kazdy element jest wzmocniony w gdrnej i dol-

ne) czesci katowniklem z blachy 1 (rys. 6). Wy-
miary form moga. bye rdzne, np.:

a = 50, 6 = 25, c= 12 cm (ok. 30 kg)

a = 40, o = 20, c = 1 2 cm (ok. 20 kg)

e=30,6=15.c=12cm(ok. 12kg)

Nalezy pamietafi. ie bloczki nie moga bye zbyt

ciezkie (do 30 kg).

Do formy zwilzonej woda naktada sie mase

betonowa, potem dokladnie sie ja ubija. Nastep-

nie - uderzajac mtotkiem w haczyki - rozpina sie

forme i lekko odchylone jej elementy podnosi do

g6ry. Betonowe bloczki powinny mie6 gtadkie i

rdwne sciany. Gdyby bloczki rozsypywaty sie

lub byty uszkodzone. trzeba beton nieoo zwilzyri

Jezeli natomiast masa jest zbyt mokra, a bloczki

po zdjeciu formy deformuja, sie, nalezy dosypac

pospotki zmieszanej z cementem.

Przy zastosowaniu podanej formy. bloczki

moze wykonywat jedna osoba. produkujac

dziennie 80 bloczkdw o wymiarach 40 x 20 x

1 2 cm. Bloczki te moga by6 uzyte do wybudo-

wania np. pomieszczen gospodarczych, I tak na

m8gazyn o wymiarach 2,5 x 4.0 x 2,0 m i scian-

kach o grubosci 1 2 cm potrzeba 300 bloczkdw,

kt6re mozna wykonac w cia.gu 4 dni.

, Do produkeji bloczkdw przeznaczonych do

wznoszenia budynku sa potrzebne trwalsze for-

my - metalowe

Jeszcze jedna
metoda
uszczelniania
okien

Pomysl. M6ry Bfoponujsmv. oolega n« zastosowaniu

zwyklego kitu »zklarskiego Na pUszczyfne A (ryt.l

nakladamy warstwe kilu flruooic 1 taleznai od wialkotcl

szcielin miedzv skrrydlsni a rramuga Ociywiscia kit

musi byd atarsnnie wyrobionv. D«z grudek. Nastepnie

na przygotowang war»tw» utzcialniaiaca nakladamy

pasek kalki tschnicznai luo pergammu tak. aby Drzykry-

wal kit Potem zdaevdowanym njchem zamykamy

skrzydto okna. Po lai operac|i czest kitu toatanle wy-

osnieta aood kalki Nadmiar kilu nalezy rbwno przyciaC

i w ten sposdb mamy iedna czeit okna jnakomicn do-

pasowana. do wszelkich merovwnoici tramugi Analo-

gicznie postepujemy i pozostatymi czetciami okna. Kit

mozna nakladac na tramuge. albo na skrzvdto okna

Zamiaat kitu szklarskiego mozna zasioaowat ku cho-

moutwardzalny lub aamochodowv Ten oatatni daje

potaczenie elestyczne nawet po dluzazym okreeie

uzytkowanla.

Z.S.

Kiedy mozna
zastonic
wywietrznik

Wontylacje grawitacyjna w lazienkach 2apewnia

wywietrznik w drzwiach i kratka kominowa. Powoduia

one czeato w chtodniejszych porach roku przeptyw

chlodnego powietrza, ktory nie ieat przyjemny dla

wychodzacego z kapisli Mozna temu zapobiec. <akl«

daj«c zaauwke na kratke wywietrznika |rv» •)• Wykonuje

si« ja i laminowanych ptyttk pilsniowych idwie ptytkl

odsuwane do potowy) i umieazcza w prowadntcach z

tworzywa sztucznego lub drewna.

Proponowane uaprawnlenle mozna Jednak atoao-

wab wyt«cznle w tazlenkich, yv ktoryoh nie ma pte-

cykow gazowych,

F Z

ZDZIStAW PAWtOWSKI
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^AZEin z rum;

Nieustajcjcy

konkurs
pod hastem

„Majsterkuj
razem
z nami"
W I. II i HI kwartale 1982 r. otrzymalismy

home propozycie tamatyczne oraz szczegdlowe

opracowania r6inych konstnjkcji. Najwiaksza

zaieiq przystanych prac konkursowych jest to,

:e opisywane urza_dzenia zostary przez naszych

Czytelnikivv wykonane i sprawdzone. Dowo-
dem lego jest fakt. ze opr6cz dokladnyoh rysun-

k6w i zdjec, w opisach poszczegdlnych urza,-

dzeri dzielicie sie Paristwo z nami uwagami na

temei sposobow wykonania urza,dzert, a takze

ich walOr6w eksploatacyinych.

Jury konkursu dokonato wyboru najlepszych

prac:

• I nagrode (4 lys. zl) przyznano p. Markowi

Cybulskiemu z Kcyni - za przystawke do wier-

carki dwubiegowej,

• II nagrode {3 lys. zl) - p. Januszowi

Grzegorskiemu z Krakowa - za domofon (opu-

blikowany w ZS nr 5/82).

• Irzy nagrody III (roczna prenumerata „Zr6b

Sam" na 1 983 r.) otrzymujq:
- p. Ryszard Ga.tarek z Istebnej - za opis tra-

vuienia plytek drukowanych.
- p Zdzislaw Garbacz z Jedlinek - za powiek-

szalmk do zdje6,

- p. Janusz Tomczyk ze Szczecina - za wie-

szaki. zaczepy do sznura, uchwyty do swiecz-

nik6w.

Nagrodzone prace opublikujemy w najbliz-

szych numerach ZS, a nagrody wySlemy poczta..

Sposrod nadeslanych pomyst6w jury konkur-

su wytypowalo r6vyniez prace. kt6re cho6 nie

nagrodzone, po uzupetnieniu ich przez autor6w,

oeda mogly bye opubllkowana w „Zr6b Sam".

Czekamy na dalsze zgtoszenia

REDAKCJA

Gietda
majste rkowiczow

Pan Zbtgniew Baczfcowski, ul. Kochanow-

sklego 26. 86-300 Grudziadz. odstapi nastepu-

iace ksiazki i czasopisma techniczne. „Z elektro-

nikg za pan brat", „Poradnlk meisterkowicza-

-lotografa", ..Pracownta fotoamatore". ..Budowa

gokartdw". ..Uprawa warzyw pod folia I

szklem". ..Lubie maisterkowac", ,.ABC knbtkofa-

lowca". ..Amatorskie odbiorniki trenzyatorowe".

„M6| odbiornik telewizyjny" Czasopisms: „Mfo-

dy Konstruktor", „Modelarz". ..Mary Modelarz".

..Mlody Technik". ..Horyzonty Techniki", ..Pleny

Modelarskie", ..Zrob Sam". ..Radioamator" oraz

inns czasopisma techniczne - wykaz numer6w

na zyczenie. Do wymiany ma r6wniez po-

wlekszalnik do zdieC. diody. kondensatory.

koreks. kuwety. pesety, maskownlce. kalkulaior

IRFN). W zamian chcietbv otrzymad wio'iarke

2-blegowa wrez z pita terczowa. piatotel do ma-

lowania nairysktem lub kamere fllmowa

Pan Wtodzimlerz Bartczak, ul Czemiackiego

3 m 7. 91-844 todi. poszukuje nr 2. 5/81 ZS,

oferuie do wymiany nr 6/B1 ZS oraz ksiazki o

maisierkowaniu. i

Pan Boguslaw Borczyk, ul I Armn WP 8 m 3,

38-500 Sanok poszukuje nr 4/81 ZS oraz ksia-

zek R. G66cka „Zr6b to sam". W. Lenkiewicz

..Technology ciesielstwo ', E. Szymahski, Wrzes-

niowski ,,Materiary budowlane", L Urban ..We

chanika budowli", W. Kulczycki. W Miller „Prze-

pisy prawns w budowniciwie"

Pan Artur Domaszewicz. I 7-230 Biaiowieza,

akr. poozi. 2, poszuku|e dw6ch rszysiorc-w do

zasilacza lampy tucz 70 i tiltra ciamniowego

8C-01; oferuje do wymiany komplel podzespo-

I6w radia „Jowisz"

Pan Krzysztof Dzieclotowaki, ul Pojezierska

1 m. 59. 91-322 Lodz, odstapi calkowicie

sprawny wzmacmacz stereofoniczny typ

W-480f. moc wyjsclowa 2 » 2 W.

Pan Jerzy Geniuaz. ul WcHodyjowskiego 8 m
36. 1 5-309 Bialyslok. poszukuje nr 2/80. 5.

6/81 ..Zrob Sam". Odstapi 1, 2/81 ZS oraz poje-

dyncze numery ..Modelarza" I ..Mlodego Tech-

nika".

Pan Henryk Karolczyk. ul. DzierzyAskiego 7

m. 6, 64-920 PHa, odstapi roczniki ..Radio

amatora" z lat 1960-1980 oraz ksiazki o tems-

ryce radioolektronicznej i kr6tkofalarskie), a

lakze diody, Iranzystory. uklady scalone. rezys-

tory itp. wykaz na zyczenie (warunek: przestanie

koparly ze znaczkiem).

Pan Tadeusz Kokoezka, ul. Aanyks 6 m. 13,

21-500 Biala Podlaska poszukuie ksiazek o ta-

matyco elektronicznej. lotniczej oraz na temat

kr6ikotalarstwa. Ma do wymiany podzespory

elektroniczne. tranzystory, diody. uklady scalo-

ne, kt6re chetnie wymieni na inne.czesci elektro-

niczne. Odpowie na kazdy list.
'

Pan Leon Kotodzlejczyk. 62-51 3 N, KrzymAw.

woj koniriskie, poszukuje nr 3/80 ZS oraz ksia-

zek: H Rynkowski „Male elektrownie wiatrowe".

k. Slomczyrtski „ABC Krbtkofalowca", A. Morga-

la ..Samolotv mysliwskie w lotniolwie polskim".

B. PoCak ..Vsdemecum kolekcjonera' . R. Goocka

..Zrob to sam" oraz „Czy ismieje Zycie pozs Zie-

mia", „Proste uklady elekironiczne" - z serti

Biblioteka Mlodego Techmka.

Pan Marian Kucharski. Os. Kopernika 8b m
6, 67-100 Nowa S6I. poszukuie nr 4/81 ZS.

Odstapi nr 9/76, 12/77, 6-9/78, 1, 2/79 „Mto-

dego Technika", nr 5-19, 23-41/81 ..Anieny"

lub lampe elektronowa ECH81

.

Pan Edward MHosz. ul. WolnoSci 24 m. 3,

59-830 Olszyna, poszukuje nr I. 2/80 ZS, w za-

mian oleruje nr 2, 3/81 ZS

Pan Andrzej Nawa, ul. Siaazica 36, 68-200,
Zary, poszukuje numerdw ..Foto": 2. 3. 4. 9,

10/76, 1, 2. 3/77. 4. 5/78. rocznik 1979 oraz

ksiazek o tematyce fotograficznei. interesuje go

r6wniez statyw, aparaty I sprzet fotograficznv

starego typu. W zamian odstapi zasilacz bateryj-

ny do lampy bryskowej, zasilacz sieciowy do-

starczaiacy napiQcie 9 V. tranzyator. gtosnik do

magnetofonu kaseiowego MK 242. beterie do
Swiattomierzy oporowych oraz drobne czeSci za-

mienne dp Simsona (linki. kierunkowskazy, tar-

cze, sprzagle).

Pan Wltold Olkiewicz, ul Patronatu ZMS 18

m. 5 1 . 09-400 Ptock. poszukuje nr 1 , 2, 3. 4/80 I

nr 5/81 ZS. Odstapi nr 4/66. 1/67, 10/70. 2,

4/74- ..Mlodego Technika" oraz nr 10. 11/70.

10/71. 3/73. 1. 4, b, 8. 9/74 ..Malego Mo-

delarza"

Pan Piotr Paulo, ul. Ujeiskiego 13 m, 6,

30-102 Krakow poszukuie nr 4/80 ZS. Odslapi

luzne numery „Malego Modelarza". znaczki i

moneiy polskie i zagraniczne.

Pan J6x»l Podenkiewlcz, ul. Warszawska 6

m. 30. 87-500 Rypin, poszukuie nr 5/81 ZS:

odstapi nr 1 /80 ZS.

Pan Krzysztof Pyre. ul. Mostak 40 m. 2,

80-723 Gdansk, poszukuje nr 2/81 ..Zrob Sam"
Odstapi ..Kalejdoskop Techniki" z lat

1977-1981. numizmaly. wiele ksiazek z dzie-

dzmy techniki,

Pan Jozet Smecki. ul Ogrodowa 85 m 3.

58-250 Pieszyce, poszukuie ksiazki Z Walaw-
skiego. L. Szmldta „Glowice w.cz. i konwenery"

W zamian oferuje instnjkcia ssrwisowa radia

Merkury Hi-Fi, DSH-302 K303 oraz ksiaZkl: A
Witort ..Elekiroakustyka dla wszystkich' . C Rud-

nicki, R. Gomula ..AnalogowB uklady scalone w
sprzecie radiowo-teiewizyinym".

Pan Jozef Sznajoer, Warszawa 44, skr poczt

69, odstapi nr 2. 5/81 ZS: poszukuje nr 4/81 ZS.

Chetnie zamleni wiertarka udarowa. nozyce do

blachy, pile oraz wyrzynarke (na magneiofon

MSH 101 Ikolumny).

Pen Plotr Szumskl. ul Olszewska 1 5, 09-300
Zuromln. poszukuje tranzyslorow i diod |naj-

chetniej germanowychj. sprawnego woltomie-

rza. omomierza lub miliamperomierza oraz

schematc-w proatych odbiornik6w radiowych i

urzadzsri pomiarowych. W zamian oferuje cieka-

we ksiazki z dziedziny chemii. fizyki, radlo-

techniki. astronomii. modelarstwa lotntczego,

kolojowego
i
rakietowego, przyrodnicze, fantas-

ryczno-naukowe. komiksy orez luzne numery:

..Kaledoskop Techniki" z lat 1978-1981. „Mary

Modelarz" z 1981 i z lat poprzednich Odstapi

rownlez odczynntki chemiczne, proporczykt.

medalikl, czeaci radloiechniczne. GoiOw lest

nawiazad korespondencja z oeobemi interesuja-

cymi sia radiotechnika.

Pan Artur Zapata, ul OzierzyAakiego 1 1 6.

62-800 Kalisz. poszukuje nr 4/80 I 4, 6/81 ZS.

Oferuje do wymiany ksiazki: A. Kunz „Poradnik

majsterkowicza fotografa" i H. R. Monse ..Ma-

gnetofon die wszystkich"

Pen Jerzy ZMk. ul. Dobre 12 m. 1, 31-431

Krekftw, poszukuje nr 1/80 ZS oraz ksiazki

..Naprawa samochodu Zaporozec" Odstapi nu-

mery ..Mlodego Technika": 4. 6/68. 10. 1 1/68,

7.9, 10, 11, 12/74, 1.2.6/75.
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Wyposazenie
tokarki

do drewna

Wytoczenie kilku czy kilku-

nastu jednakowych przedmio-

t6w jest bardzo pracochtonne,

a jezeli maja. one skomplikowa-

ne ksztafty - rowniez trudne.

Prace te znacznie utatwi propo-

nowane do wykonania urza,dze-

nie. Jest ono przeznaczone do

wspdtpracy z tokarkq do drew-

na (ZS 5/82).

SUPORT

Przedstawiony na rys. 1 suport jest

przeznaczony do toczenia kopiowego wal-

k6w ksztartowych o maksymalnej dtugos-

ci do ok. 300 mm (rys. 2) oraz do czoto-

wego toczenia tarcz (rys. 3). Przy jego

zastosowaniu mozna wykonywa6 serie

przedmiotu, o duzej powtarzalnosci

ksztatt6w i wymiarow. Poslugujac sie tym

urza.dzeniem autor wykonal ok. 1 50 ma-

tych stupk6w ozdobnych, mocujacych ba-

lustrade pdtek i p6teczek kuchennych.

Przygotowanie suportu do toczenia

wzdtuznego polega na umocowanili do

imaka 3 wzornika (rys. 2), wycietego ze

stalowej, mosieznej lub duraluminiowej

blachy o grubosci 1.5-2 mm (w podzialce

1:1). Mocuje sie go do imaka wkretami

M3. Szereg otworow M3 w imaku umozli-

wia dowolne ustawienie wzdtuzne wzor-

nika.

Podczas toczenia. oprawke nozowa.

wraz z nozem wktada sie w uchwyt noza

4A (4B) i przesuwa wzdtuz wzornika. W
przedniej czesci oprawki jest wkrecony

wkret M2. kt6ry - „slizgajac" sie po po-

wierzchni ksztahowej wzornika - przysu-

wa lub odsuwa noz od obrabianego przed-

miotu. W czasie toczenia n6z trzyma sie w
reku podobnie jak przy normalnym to-

czeniu.

Odleg'osc wierzcholka ostrza noza

ustala sie wstepnie, wkrecajgc wkret M2
w jeden z trzech wykonanych w uchwycie

otwor6w. Po wstepnym obtoczeniu zamo-

cowanego przedmiotu, dokladna. odle-

glos6 wierzcholka noza reguluje sie. wysu-

wajgc lub wsuwajac noz w uchwyt Po-

dobnie postepuje sie toczqc wykanczaja.-

co przedmiot uprzednio obrobiony zgrub-

nie. Trzeba wdwczas wysuna.6 n6z z

uchwytu o wielkos6 rdwna. naddatkowi na

obr6bke wykanczajacg.

Suport sktada sie z prowadnicy wzdluz-

nej 7. prowadnicy poprzecznej 6, sari su-

portu 1. imaka 3 oraz uchwytu noza 4

(rys. 4).

Prowadnica wzdtuzna (rys. 5) jest przy-

krecona do prowadnicy poprzecznej dwie-

ma srubami M6x12. Sruba 16 jest dokre-

cona w ten spos6b, aby umozliwi6 obr6t

prowadnicy wzdtuznej wzgledem jej osi.

Podluzny otw6r w prowadnicy poprzecz-

nej oraz druga sruba umozliwiBja, rowno-

legte ustawienie osi podtuznej imaka

wzgledem osi tokarki lub skosne ustawie-

nie do toczenia stozka o niewielkiej

zbieznosci.
;

Sruba pociagowa 9 stuzy do ustawiania

srednicy toczonego przedmiotu. Po usta-

wieniu, sanie oraz suport sa. blokowane

wzgledem siebie i toza tokarki dwiema

srubami 14 i 15 poprzez jarzmo/0. Sruba

15 M6x30 blokuie sanie wzgledem pro-

wadnicy poprzecznej, a sruba 14 M6x50-
wzgledem prowadnicy, a takze suport

wzgledem loza.

Imak 3 jest przykrecony do sari suportu.

Podhjzne otwory w saniach (rys. 6) umoz-

liwiaja pionowe ustawienie imaka wraz z

nozem w osi przedmiotu toczonego.

Dod8tkowy uchwyt 2, przymocowany do

sah dwiema srubami 7 7 M6x20. umozli-

not dofoczana

wia przykrecenie imaka prostopadle do

osi tokarki. umozliwiaja.c toczenie plaskich

prredmiot6w o duzych srednicach.

Zaleznie od mozliwosci wykonawczych
proponujemy dwa rozwigzania uchwytu

noza 4. Uchwyt ten jest umocowany suw-
liwie na prowadnicy 1 1 imaka, wykonanej
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z preta ciggnionego o srednicy 1 2 mm.
Sruba skrzydetkowa 23 sluzy do blokowa-

nia uchwytu wzgledem imaka.

NOZE

Do loczenia kopiowego trzeba wykonac

specjalne noze i uchwyty do nrch, kt6re

powinny miec kwadratowy ksztatt w prze-

kroju poprzecznym (rys. 7). Do wszelkich

prac tokarskich sa potrzebne tylko dwa
uchwyty o drewnianych rekojesciach.

Mozna w nich mocowac noze o jednako-

wej czesci chwytowej i rdznym ksztatcie

ostrza (rys. 8).

Uchwyt noza najlepiej wykonac z kwa-

dratowego ptaskownika stalowego, cigg-

nionego. samo za£ ostrze - z hartowanej

stali narzedziowej. Mozna tez uzyc zuzy-

tych frezow palcowych o srednicy 6 mm
Czesci skrawaja.ce frezbw nalezy odcigc. a

nastepnie ostrza nozy uksztattowad na

szlifierce stotowej. Wkret M2 z Ibem cylin-

drycznym o srednicy 4 mm, wkrecony w
uchwyt noza w jeden z trzech otwor6w,

pelni funkcje prowadnicy, ktbra - w polg-

czeniu z wzornikiem przykreconym do

imaka - umozliwia toczenie przedmiotu o

okreslonych ksztattach.
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ZABIERAKI

Do toczenia przemiot6w o rdznych

ksztattach sa. potrzebne zabieraki (rys. 9).

Na nich mocuje sie (nabijajac lub nawier-

cajqc) drewniane przedmioty, przeznaczo-

ne do toczenia; z drugiej strony powinny

bye podparte klami stalowymi lub obro-

towymi.

Do umocowania wark6w'sluzy zabierak

ze stozkiem ustalajqcym osiowosc I dwo-

ma wkretami, przenosza.cymi predkos6

obrotowg. Przedmioty o mniejszej dtu-

gosci i wiekszej srednicy lub o matych wy-

miarach mozna mocowac na zabieraku z

osiowo umocowanym wkretem do drew-

na. Natomiast przedmiot z wywierconym

otworem nakreca sie na zabierak, co

wystarcza do prawidrowego jego umo-

cowania.

Drobne przedmioty o matej srednicy

najlepiej jest mocowac w uchwytach

wiertarskich tr6jszczekowych. Umocpwa-
nie ich na tokarce bedzie mozliwe tylko

poprzez lacznik. Zaznaczone na rys. wy-

miary stozka zewnettznego nalezy dobrac

do posiadanego uchwytu tr6jszczeko-

we'go.

j6zefurys
Fot. Marek D. Narozniak

• Praadatawiony no lotogrifll suport jostal wykonany

do innaj tokarki. totei roini sie od opisanogo w artykuls

elememami mocuiacymi go do wicHuinych prowadnic

lokarki.

Toczenie
na pile tarczowej

Zwykla P'*» tarczowa, uzupotniona wtasnorecznw

wykonanq dostawka., umozllwi rozezerzenie jej przydat-

noSci Spotykane na rynku lokarki do drewna maja nie-

wielki wznios ktbw nad tozem. Uniemozliwia lo tocie-

nie czesci o wtekszych sredntcech. a szczegotnie tarcz,

czesto potrzebnych na podstawy do lamp atotowych,

Na ryaunku przedstawtono prosta konstrukcje, wyko-

nang z drewna. umoiliwiajQca wykonywanie wyciec •

sxopmowan w tarczach oraz wyiasniono zasade postu-

giwania sie nia,. Wymiar srednicy wyciecia mozna

regulowac podnoszentem lub opuszczaniem brzeszczo-

lu pity, natomiast jego azerokosc zwieksza sie, gdy

pomiedzy obrabiany przedmiot a listwy ogranicza^ce

wtozymy drewniane podktadki.

Przypominamy o przeatrzeganiu przepis6w zwigza

nych z bezpteczensrwem pracy, gdyi obrobke prowadzi

sie na nie oatonieiym brzaszczocie pity.

R W

Sciggacz uchwytu
wiertarki

Pray poatugiweniu ale nieM6rymi typami wienarek

duzq trudnos6 sprawia zdejmowanle uchwytu ze stoz-

kowego wrzeciona. Uchwyt trzeba „zbijac" mfotkiem,

co moze spowodowac uazkodzenie wiertarki Proponu-

jemy wiec wykonanie prostego _sciagacza". zfozonego

z dtugiej sruby M6 • dw6ch nakretek. Aby mozna bylo

zastosowac taki sciagacz, konieczne |est wywiercente

w uchwycie centrycznego otworu o srednicy ok. 6.6

mm. Pa nakrecemu nakretek na srube, iak pokazano na

ryaunku, wktademy ja w szczoki uchwytu i idsKamy

Nasiepnle obnacaja.c srube kluczem. scia.gamy uchwyt

ze stozka

LM
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Kosiarka
do trawy

Do napedu kosiarki (rys. 1) uzyto silnika jednofazowego o mocy
180 W od starej pralki SHL Mimo niewieikiej jego mocy kosiarka

bardzo dobrze icina nawet gesta. trawe w przydomowych ogrod-

kach. Ma ona jednoczesnie lekka. i prosta. budowe;, a zakres jej

uzytkowania mozna poszerzyc przez zastosowanie silnika o wiek-
szej mocy.

Kosiarka pracuje poprawnie pomimo wrecz pionowego usta-

wienia silnika. Radzimy jednak zastosowac inny silnik - o wiek-

szej mocy i prawidtowym, poziomym. jego ustawieniu. A moze
pomystowi majsterkowicze zmienia. konstrukcje tak, aby mozna
bylo kosiarke napedzad wiertarka elektryczna?

nr r ZS0V/4A

Wykonanie kosiarki rozpoczyna si? od

wygiecia i zespawania poziomej ramy 1.2

(rys. 2). Po zespawaniu nalezy wywiercic

otwory do przymocowania osi z kotami.

Otwory w tylnej czesci powinny bye wy-

konane o ok. 10 mm nizej w stosunku do

przednich. W tan sposob uzyska si? ka.t

nachylenia przodu kosiarki wzgledem po-

dtoza, przez co zmniejszy sie powierzchnia

tarcia noza o koszong trawe. Ulatwi to 6ci-

nanie trawy. szczegdlnie gestej i sztywnej.

Po zespawaniu pionowej ramy 1.3 fre-

zuje sie w niej cztery podtuzne wyci^cia o

szeroko£ci 8.5 mm. sluza.ce do umocowa-

nia ptyty izolacyjnej. Umozliwig one piono-

we przesuwanie ptyty, a tym samym re-

gulacje wysokosci Scinania. Do ptyty izo-

lacyjnej. wykonanej z laminatu szklanego

tub poliety|enu. przykreca sie silnik cztere-

ma srubami przecbodzacymi przez otwory

w podstawie.

Ostone silnika, w ksztatcie pudetka,

mozna wykonafi ze sklejki o grubosci 10

mm. W gornej jej czesci wierci sie szereg

otwor6w do wentylacji, w dolnej - jeden o

wiekszej Srednicy pod wal silnika. Po dwu-

krotnym pomalowaniu lakierem bezbar-

wnym, ostone przykreca sie do ptyty izola-

Wymiary obudowy nalezy dobrac w ze

leznosci od zastosowanego silnika tak

jednak, aby odstep miedzy obudowa. a

ostona. silnika nie byl mnieiszy od 1 5 mm
Kat nachylenia katownikow 1. 1, mocu-

jacych uchwyt, oraz jego dtugosc (rys 3)

dobiera sie indywidualnie. Powinny jednak

bye takie. by podczas scinania trawy

przedramiona byty w potozeniu pozio-

mym, a stopy - oddalone od korpusu ko-

siarki o 20 cm. Uchwyt do katownikow
przykreca sie srubami i nakretkami motyl-

kowymi, co utatwia szybkie jego odlgcze-

nie. Pozioma poprzeczke uchwyiu trzeba

pokryc izolacja 2 4 Moze to bye pasek

gumy, skory lub tworzywa sztucznego,

owini?ty scisle dookola rurki. W miejscu

tatwo dostepnym nalezy przymocowac

wytacznik WD-2 250 V 4 A, a do piono-

wej rury uchwytu przyspawac dwa ha-

czyki 2.2. sluza.ee do nawijania przewodu

doprowadzajacego prgd.

Do wykonania ostrza noza (rys. 4) najle-

piej uzyc hartowane) blachy stalowej o

grubosci 1,2 mm. W tym celu mozna wy-

ciac. tarcza scierna do ciecia. odpowiedni

kawatek blachy z brzeszczotu starej pity

recznej do ciecia drewna. Ostrze 3.3 po

naostrzeniu. mocuje sie do tarczy dwoma
paskami blachy 3.4. Pomiedzy paski bla-

chy a ostrze trzeba wtozyc gumowe paski

3.2, kt6re beda ttumic drgania ostrza w
czasie pracy. Takie rozwiazanie umozliwia

szybkie wyjecie noza do ostrzenia, tak

r6wniez wtasciwe wywaienie statyczne

Eliminuje tez wiercenie otworow w twar-

dym materiale.

Wielkosfi ostrzy 420 mm, dla uzytego

silnika, jest maksymalna i zapewnia - przy

optymalnych warunkach (trawa koszona

regularnie, prawidtowo naostrzone ostrze,

odpowiednia predkosc ruchu kosiarki) -

dobra sprawnost urzadzenia. Jezeli je-

dnak kosiarka nie bedzie dostateczme

sprawna, trzeba zmniejszyc dtugo£6

ostrzy.

N6z mocuje sie do silnika przez tuleike

3.8. przyspawana do tarczy Tulejke moz-

na wymontowad z kola pasowego pralki.

Mocowanie k6t i osi zalezy od ich ro-

dzaju i wielkosci. Rozwiazanie mocowania
mozna zastosowac podobnie, jak w w6z-

kach dziecinnych. Z nichjez mozna wy-

korzystac kota i osie.

Wykonanie kosiarki koiiczy przymoco-

wania do poziomej ramy oston z gumy,

skory lub tworzywa sztucznego. kt6re na-

lezy przykrecid pomiedzy kotami a rama, a

takze z tytu kosiarki. Ostony te zabezpie-

cza kota i nogi obstugujacego przed scieta

trawa.. Przew6d doprowadzajacy prqd po-

winien bye trzyzylowy (uziemienie)

WtODZIMIERZ WIELG
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(7) Korpus stal-1 szt
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Sruba pociqgowa stal-1 szt. "v
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it srubn pocingown

© Pokre>tto stal-1 szt

Ptytka dystansowa stal - 2 szt.© V
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Uchwyt

stal-1 szt. (J) Sruba dociskowa stal-1 szt. \/



Gwiazda morav\
Z tzw. potforemnego wie(o$cianu. ozdobion

abazur (lub lampion). Abazur taki daje

przenoszenie i ewentualne naprawy.

Praoe&mzpoczynamy od wykonama w podziaica 1:1 wy-

kro|6w - 13 czworok^tnych 8 tr6jka.tnych - tekturowych

ramak, do ktorycn najlapiei uzye pr&szpanowych okfadek ze

starych zeszyt6w. Po narysowaritu kontur6w ramek nalezy-

bardzo pstrozme - wyct^c otwory (najlepiej wycinakiem),

pfowsdzac narzedzie ruehem obrotowym Srednice otwo-

row dobta'3 sib do grubosci 48 przetyczek - moga to bye

owe nity o aredmcy A * 20, kt6rych azerokie fey fad-

nio wygladajs ria cremnym tie ramek. Przetyezki musza. cia-

•no wchodii6 w otwory, tatez najpierw nalezy wykonac

Otwory o nieeo mnieiszsi srednicy, a nastepnie powiekszyc

Ramki wycina' iy duzymi nozycami, pomagajac sobie no-

zem mtroligators^m (uwaga na palce!). Nastepnie nadajemy

im oopowiadni kaj'a" ,vyginajac wzdtuz kazdy bok {rys. 2).

W tan sposob uzys>- »my wieksza sztywnosc ramek i tax-

wiejsze ziozenta z nch siatki bryty geometrycznej. czyli pel

foremnego 26-acianti 3). Wszystkie ramki musza bv£

prOStB i rowns. Od tago bowigm zalery prawidtowe ztozanie

itiaiki Wltara. i«i wytrzym»lesci jest, gdy przy podrzucaniu i

lapaniu oraz przy lekkim rtucarwu po podtodze nie rozpadme

Na tym etapie warto juz zastanowid sie nad efefctem

oswietlenia sposooem uro ocowania zar6wki. Stozkowe
pre,m>enie f 18 duzyeh i 8 maryc" -aieiy wyciac wedhig wy-

krojOw ze srednie) gruooic: pap eru Qezywticie, kolor jest

tu dowotny. ale nejlspeze eWcty os qga sie stosujac papiary

w tonacjacrt „cisprychf - czerwien. oranz, z6tcierV Model

(rya. 1) iostal wykortany re starych pla^atdw z duzymi pla-

mami barwnymi. stad czerwien u nasad> promieni jest tono-

wana, praechodzac stopniowo w knamowq biel Podobne
efakty mozna prbbowac as.-aonac tachnika, tzw pr6szenia

czyli poc'eraniB szczotBczka^ umotzona "Vu lub lakierze,

po metatowej states (op, stare srtkoi umiaaj^^nei nad pa-

p4#rem. Wymaga to jednak pewnej wprawy. go> .

! 'atwo o

ktokay.

Klajenie promieni-ptomieni najlepiej ,.paecwiczy£" na py-

mocnicrych kawatkach papieru, postugujac si« starannit

raotlnonym patyczkwm (rya. 4) dtugoic ok 30 cm. na

kt6ry r.eipiarw n«Mii|«my
. |«zyc2ek" Wykroje do sklejania

stotkdw rtatezy odpowiednio przygotowac. pociefajajc w
poprzak powierzcbrtie papieru niezbyt ostrym nozem. W toj

'one nie nalazy jaaxcza zaginac wystapow do aklajanra z

ramka.! Nie naleiy tez aklejoitych stozkbw wkiadac bez-

poarednio jednych w drugle. gdyz grozi ro ich uszkodzeniem

przy p6zniejszym rozdzieleoiu ehyba za zastoaujamy tasma

papierowa zkozona w harmonijke (rya. 5;.

Wyactmtfta stozk. wkrada s>e w ramki i paykteja (rys. 8)

Najaapiej uzyc do lego biarycti kiejow typu potioctanowego.

np. Wikol lub elastyczny klej introligalorakt. ktOryrm po
prze&crinieou wypetma ate takze wszelkia szczeliry Trzaba

tylko uwazac, aby klej nie dawat plam ktore bgda. p6zni«|

Widoczne przy podawietlaniu wnetrza gwiazdy Przed oata-

taczrrym ztozeniam nalazy jesxeze raz wykonac otwory.

przeoiia.'»c je np. rwardym otowk or
Ztozente- gwiazdy uaitwi rya 3 Jaze* promienie s4 wyko-

nane w kilfcu jedrtoko*orowych weraiacn. np kremowe i

czerwone. 8 oromieni „tr6jgrarrisrvch~ sowinno miei kotor

iainiejazy. a 12 .czterogreniastycii" - ciammejazy 'rys- 7)

Gotowy abazur-gwiazde zawieaza »• zgodo:a z kierun-

kiem ktoreis z trzecri gtOwnych asi aymetrii (rys 3) Przy po

szukiwaniu najodpowiedniey&zego miejtca dla gwiazdy (na|-

kap*ej w rogu pokOfu). mozna ;a wie&zac na czterecn pettacft

z cienkte, n.cnty». 8.

Siaoodi we:ior.» gwiazda naierfefctowni«| a<caponowa£ za-

wieizooa. na ^dnej nici. wokd< ktorei b«dz>e sie fcnecic- W



awska
mi promieniami. mozna zrobic efektowny

C. CO umozliwia jego przechowywanie.

J

pfomleni. l| • ' ago£ i uesctu promiari oworogr
n* sasiaduia«» baxpoiradnio 2 trojgraniutym*. paaz
kt6ry przawjaka ai« nitke przywtQzana do matago paptaro-

wago siozjfp. Prom wri. cbod wyfconany t danktago papwu,
nary rsa razoaganie o ila tvlko dt, 'oio na

%*q na w^ksj8| powiarzchm Gwiazdq mozna
6 na dwu a'.bo nawat cttorach prom«nt*ch

byta tyHto nici uktadaty sjq wzdtuz ou posz&zego!-

yen pf0»r

Do wnetrza gwiazdy moina wto2y£ zar6wk« x oataryjka.

luo tax utunae gomy promiaiS i tak powttaty abaiur nakJa-

da* na oprawka od wiszgcej lampy sufitowai iw tvysokim

pokojoK •

Za wzgiedOA bezpiaczartstwa natozy uzywat moztiwia

slabych xnrowak - naitepwt 25 W, Moina taz zawiewt

ahazur-gwuizda na przewodach zasilatQcych. i«st tu ryle roi-

nych rozwqzoh, ze szczegoty pozostawiamy wykonawcy.

RYSZARD KAMEFER

I

t

Stoze
podtrzymujqc
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Zelazko
bez tajemnic

^3Zdv wie, n« Ktopotu sprawia 'spsute zelazko.

Warto wiec poznat budowe i dziatanie lego popularne-

go urigdzenia, a nawet sprobowac samodzielnle is

naprawit.

Spotykamy obecnie trzy rodzaie zelazek do praaowa-

nia: bez regulacji temperetury. z regulBcje. temperatury

oraz ze zbiornikiem na wode, kt6ry umozliwia zwilzamo

tkaniny w czasie presowania

Z,elazKO (rys. 1
)
sktada ate z:

• czedci prasujqce) (siopki) z nierozbieralna. grzatkg.

zatopionq w ostonie coremicznej (rys.2),

• korpusu metetowego oa(anla)acego termostat

• uchwyiu z Tworzywa sztucznego. odpornego na

dziatanie temperaiury.

• regulatora temperaiury. ztozonego z termostatu i

pokretta regulacyinego ze skalq (rys.3),

• przewodu z wiyczkQ, tqczacs. zelazko ze irodlem

napiecia zasila)a:cego.

DZIAtANIE

Przytaczenie zelazka do sieci powoduje nagrzawanie

sia gnatkt wraz z rczesciQ prasujqca. Odpowiednla.

ttjmpefbture uzyskuje sie przez ustawtflnie pok'eHa

regulujacigo termostai (termoaiet jest to ptytka bima-

taliczns, k.ora przy okreslone] temperaturze wygina sie,

przerywaj*jc dopryw energli elektrycznej). Niekt6re typy

zelazek maiq ponadto lampke koritrolnfl, kl6ra jest

wtaczena rfiwnolegle z termostaiem. sygnaltzuja.c

nagrzewante si* zetazka.

Typowe uszkodzenia to:

• zelazko „nie grzeje" - uazkodzone moga bye:

wtyczka (zle mocowanie przewodu do bolca wtykowe-

go). przewod taczqey (przerwany, przetarty), termostat

(zapie'zone styki zwierajace, peknieta plytka bime-

taliczna, tub grzatfca (przerwana spirala),

• zetezki negrzewa sie zbyt silnie - utzkodzony

termoitat (s^ele wygigcie ptyiki blmetaticznej) lub „za-

ciecie sie" mtchentczne regulatora (wyetepujace po

dtugie) ekaploatacji zatarcie gwintu albo urwanie sie

sruby),

• zelazko nagrzewa s)Q zbyt stabo - uszkodzony ter-

mostai (przyczyny jw.)

Zakresy temperaiury sa r6znio zaznaczone na gatce

regulatora: slowme (np. nylon, jedwab ltd.), kropkami

(jedne kropka najczesciej oznacza temperature die ny-

lonu, im wiecej kropek - tym wyzaza temperature), kro-

pkami t znakiem (tj. oprdcz kropek przy temperaturze

ok. 1 00oC [est umieszozony ryaunek pary wodnej).

NAPRAWA

We wfasnym zakresie mozfia dokonac nastepuiacych

napraw.

• wymienic uszkodzony przewOd.

e naprawic lub wymienic wtyczke siectowa,.

• wymienit cz$6c grzejna (przy wyrniame te| czee'ci

nalezy pemiqta6 o wymontowaniu termostatu i wfBftci-

wym jego wy raguIowaniu).

Przed zdemontowaniem zelazka pokreito uaiawia »e
w pozyc|i ..wrylqczone", a nastepme po zdjeetu korpuiu

{obudowy termostatu - rys.4) nalezy na arubie regula-

cyjnaj termostatu zeznaczyC punkt wytaczenia tafc. aby

przy montazu nle zmtenic tabrycznego ustewiema

Naprawa przepalonej cjesci grzeine) nle jest mozliwa

w warunkach domowych. poniewaz nie pozwala na to

konstrukeja zelazka (spirals z drutu grzeinego (est zato-

piona w ceramicznym matenele ostonowym). W latach

szeacdziesiatych produkowano zelazka (rys.5), w klo-

rych mozna byto wymrented spirale. Byto to duze

ulatwienle, znacznie obnizajace koszty naprawy. Moze

obecnie ktos powroci do tekiej produkc|l?

CzqAc prasujaca, (stopke) nalezy czyaci6 pfynem do

mycie naczyn lub wodq z mydtem. Nte wolno uzywac

materiat6w Sciernych.

Przy wymianie fabrycznych czeici (z wyi«.tkiem

wtyczki i przewodu) nalezy do sklepu z czeiciami

zamiennymi zabra6 Inatrukcja obsfugi. w kt6re| |eil

podany typ zelazka i jego producent Ulatwi to aakup

czesci, wlasciwych dla danego modelu

WOJCiECH SNITKO
Fot Marsk D.Natojniak

Rys.1. Ciqici sktadowe ielazka: 1 - pokretto ragulatora tamporatu-
ry. 2 - pokrywka ptrfqezart przawoddw, 3 - obudowa matakiwa z

uchwytem I tznurem zaallaja.cym. 4 - c2qs£ prasujaca z grzalkq, S -

ostona czaici prasujaca), 6 - termostat z regulatoram. 7 - uchwyt
termostatu, 8 - wkraty montaiowe
Rya.2. Czaid prasujaca: 1 - grzejnik. 2 - ostona. 3 - termostat, 4 -

uchwyt termostatu

Rys.3. Tarmoatat z uchwytem
Rys.4. Czas(! prasujaca z termostatem

Rys.6. Wymienna cz*i6 grzejna do zelazka tyt. • C28 produkowa
nego w latach szatcdziesiqtych
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Przystawka
do toczenia
stozkow
W ZS 1/82 publikowalismy opis tokarki do metali. obecnie przed-

stawiamy przystawka do niej, przeznaczona. do toczenia krotkich

stozkow zewn^trznych i wewnetrznych.

dtugosci sciecia. Niedopuszczalne jest

zwichrowanie ptaszczyzny sciecia. Ptytki

dystansowe musza. by6 dopasowane tak,

aby suwak przesuwat sie swobodnie,

jednak bez wyczuwalnych Iuz6w.

Suwak nalezy wykonac ze stali kon-

strukcyjnej wyzszej jakosci (35,45) w sta-

nie surowym lub obrobionej cieplnie, a po-

zostale czgsci - ze stall konstrukcyjnej

zwyklej jakosci (ST 3S, ST 4S). Suwak
oraz gwint Sruby pociagowej nalezy sma-

rowac okresowo smarem statym.

ANDRZEJ SLEDZINSKI

Przystawka jest mocowana obrotowo

na suporcie poprzecznym tokarki w miej-

scu imaka nozowego. Maksymalna dlu-

gos6 toczonego stozka wynosi 40 mm.

Korpus przystawki 1. ustalony na su-

porcie sruba. 10, ma suwak 2. umocowany

przesuwnie w korpusie i zabezpieczony

przed obrotem wpustem ustalajacym 3.

Wpust z ptytkami dystansowymi 7 jest

przykrecony do korpusu dwiema srubami

M6 12. W czeSci roboczej suwaka znaj-

duje sie. otw6r na Srube dociskowa 9, stu-

zqca. do mocowania nozy tokarskich,

natomiast z drugiej strony suwaka jest

umieszczona Sruba pociagowa 5, zabez-

pieczona przed ruchem osiowym pokrywa.

4. Na koniec Sruby jest zatozone pokretto

6" z uchwytem 8. zabezpieczone przed

zsunieciem kotkiem 1 1. Na korpusie

naniesiono obwodowo w dwbch kierun-

kach podziatke kgtowa od do 60°. o naj-

mniejszej dzialce 5".

Punkt odniesienia dla podziatki katowej

znajduje sie na suporcie poprzecznym w
postaci rysy, kt6ra wykonuje sie po za-

montowaniu przystawki i zmierzeniu

obrobionsgo elementu. Po dopasowaniu

rysy na suporcie z rysq 0° na przystawce,

elemert toczony przy uzyciu przystawki

nie powinien wykazywa6 zbieznosci. Po-

dziatke katowa na przystawce nalezy wy-

konac przez nacinanie wedlug podziatki

(pokazanej w rozwinieciu na rysunku) tak,

aby linia przeciecia osi Sruby mocujacej i

0° na podziatce byta prostopadta do osi

suwaka.

Wykonanie podzespotbw i poszczegbl-

nych czesci przystawki do toczenia stoz-

k6w powinno bye staranne, doktadne i

zgodne z rysunkami. Szczegblnie wazna

jest doktadnosc przy wykonywaniu scie-

cia prowadzacego w suwaku, z zachowa-

niem tolerancji nler6wnolegtoSci ptaszczy-

y Sciecia do osi suwaka 0,05 mm na

A A
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P^ACA-uECHlKA

t6w, a wigc catkowicie bezpieczne.

Prawiflowa skonstruowania tych

modeli wymaga poznania techno-

logii obr6bki roznych materiaiow,

przede wszystkim izolacyjnych,

oraz sposobu mechanicznego
montazu obwodow elektrycznych.

Wykonane modele maja. pefna.

wartosc uzytkowa. i moga bye wy-
korzystywane przez uczni6w w
pracowniach szkolnych, koJkach

zainteresowari itp.

Do wykonania proponowanych
konstrukcji sa potrzebne niewiei-

kie ilosci materiatdw, jadnak bar-

dzo zroznicowanych. Dlatego jest

celowe wczesniejsze przygotowa-

nie czesci i element6w pochodza-

cych z roznych zrodet. przede

wszystkim zas z demontazu zuzy-

tych lub zniszczonych urzadzeri

elektrycznych, sprzetu gospodar-

stwa domowego itp. Przydatne

okaza sie wszelkie sruby (z nakret-

kami) M2-M8, wkrqty do drewna,

podktadki. zaciski, materiaty izola-

cyjne. wtyki i gniazda, odcinki prze-

Wypalarka
elektryczna

Urzadzenle to wraz z zasilaczem - transfor-

matorowa przystawkft pokaz8no na rys. 1 . Zasi-

laczem moze bye transformator sieciowy mate)

mocy (ok. 1 5 VA). majacy odpowiednie uzwoje-

nie wt6rne. Napiecie pobierane z uzwojenia

wtdrengo nie powinno przekraczac wartosci

3-4 V. W przypadku stosowania transformatora

o napieciu 6 V nalezy w obw6d wypalarki wlq-

czy6 dodatkowo opornice suwakowa. Isinieje

oczywiscie mozliwos< przylqczenia kilku wypa-

larek do zaciskbw jednego transformatora. gdy

jego moc jest dostatecznie duza

Za pomoca wypalarki elektrycznej (tzn. jej

metalowej koncbwki rozgrzanej do wysokiej

temperaturyl mozna utrwalac na powierzehni

drewna, sklejki. ptyt pilsniowych itp. rozmaite

rysunki, ornamenty i litery. Wierzchnia warstwa

maferiatu drzewnego ulega wtedy zwegleniu,

przybierajac rbzne odcienie bnjzu. Najodpo-

wiedmejsze do tego sa miekkie gatunki drewna,

np. oleha. lipa, natomiast gorsze efekty daje

wypalanie na drewnie brzozy, jarzebiny, jesionu

itp. Wazna czynnoscia przygotowawcza jest

oczyszczenie powierzehni drewna papierem

sciernym, a nastapnie przeniesienie kontur6w

rysunku z wczesnlej przygotowanego wzornika.

Postugiwanie sie wypalarka nie jest trudne, daje

ciekawe efekty dekoracyjne. zwlaszcza jezeli

zostanie polaczone z podbarwieniem tla rysun-

ku i pokryciem catego wyrobu bezbarwnym la-

kierem,

Wypalarka (rys.2) sklada sie z kortcowki grzej-

nej / (czesc robocza). wykonanej z drutu oporo-

wego, uchwytu 2 sporzadzonego z maieriatu

izolacyjnego. pary ptytek kontaktowych 3 z bla-

chy aluminiowej lub mosleznej, S2esciu srub M3

wod6w, elementy (spirale) grzejne.

pokretfa itp. Uiyikane w tan spo-

sob elementy i materiaty nalezy

segregowac i przechowywac w
odpowiednich pojemnikach, np. z

tworzyw sztucznych (po przetwo-

rach mlecznych) itp.

Oddzielne zagadnienie to oznacze-

nie zawartosci pojemnikdw oraz

ich sensowne grupowanie i prze-

chowywanie „w magazynie". choc-
by tylko na specjalnie wydzielonej

polce. Stwarza to jednoczesnie

okazje do wyrabiania przyzwycza-
jenia do systematyki, iadu i po-

rzadku,

Wskazany sposob postepowania
uwalnia od wielu kfopotbw zaopa-

trzeniowych. Jednoczesnie - co
rownie wazne - wdraza mtodziez

do wykorzystywania na codzien

materiafOw odpadowych jako can-

nych surowedw wtdrnych. W tym
zakresie mamy szczegdlnie duzo
do zrobienia.

K.W.

z nakretkami oraz pary gietkich przewodbw izo-

lowanych 4 (linka. jakq stosuje sie do przenoS-

nych odbiornik6w pradu). zakonczonych wtycz-
kami widetkowymi

Uchwyt wypalarki mozna wykonac z dowol-

nego materialu izolacyjnego, np. suchego drew-

na, tekstolitu itp.

Koricbwke robocza, (grzejna) formuje sie z

drutu oporowego o Srednicy ok. 0,8 mm, Odpo-
wiednim matenatem lest chromonikielina lub tp.

Grubosc drutu i jego dtugos6 decyduja o oporze

elektrycznym koncowkl grzejnej, co ma wplyw

na pob6r mocy i temperature drutu, Oczka kon-

c6wki grzejne} nalezy nieco sptaszczyc (mlot-

kiem).

Podczas montazu wypalarki. w pierwszej ko-

lejnosci trzeba przymocowafi pfytki kontaktowe

do trzonka. a nastepnie do nich - odizolowane

koncbwki przewod6w (rys.2). Koncbwki te

dobrze jest ..oblutowac". a nastepnie wykonac

..oczka", zapewniajace nalezyte kontaktowanle

zlqczy.

Przewody doprowadzaja.ee napiecie zasilajece

do ptytek kontaktowych nalezy ulozyc wzdtuz

trzonka i przymocowac je, np. za pomoca. odcin-

ka rurki igielitowej lub przez owiniecie catosci

tasmq samoprzylepnq Wolne kortce przewo-

dbw trzeba zakortczyc wtyczkami widetkowyml.

Wreszcie montujemy kortcbwke robocza (grzej-

na). Powinna ona bye starannie i mocno skreco-

na z ptytkami kontaktowymi w celu zapewnienia

dobrego potaczenia elektrycznego w tych

miejscactv

Wypalarka jest gotowa do pr6by. Do je/ prze-

prowadzenia nalezy wtyczki widetkowe przewo-

dbw wypalarki potqczyC z zasilaczem transfor-

matorowym (napiecie_ok. 3,0 V) i obserwowac
temperature kortcowki grzeinej. Nagrzewanie

sie |ej nie powinno bye zbyt intensywne, gdyz

moze to powodowat zapalanie sie drewna. Re-

guiacje temperatury przeprowadza sie. siosujac

w obwodzie zasllania odpowlednia opornice

suwakowa. (2-4 St).

Proste
urzgdzenie
elektryczne

Przypominamy naszym Czytelni-

kom. ze PRACA-TECHNIKA to

nazwa jednego z przedmiot6w w
programach szk6( podstawowych i

ogdlnoksztatcacych. W dziale pod
tym tytulem zamieszczamy opisy

konstrukcyjne urzadzen przezna-

czonych do odwzorowywania
przez uczniow podczas zajec lek-

cyjnych. Nie must to oczywiicie

by6 sciste kopiowanie naszych mo-
deli, mozliwe jest - a czasem na-

wet konieczne - dostosowywanie
proponowanych rozwiazari kon-

strukcyjnych do indywidualnych

warunk6w warsztatowych i zaopa-

trzeniowych. Z opisow moga korzy-

stac rowniez wszyscy inni majster-

kowicze - niezaleznie od wieku.

Tym razem proponujemy wykona-
nia urzadzeri elektrycznych. Wy-
tyczne Zakiadu Ksztatcenia Poli-

technicznego Instytutu Progra-

mow Szkolnych zalecaja r6znico-

wanie poziomow konstrukcji, a

wiec i stopni trudnosci technolo-

gicznych, Wydaje nam sie jednak,

ze materiaWw fr6d»owych o zna-

cznym stopniu trudnosci jest sporo

(chocby tylko w naszym wydaw-
nictwie), ktopoty natomiast spra-

wia znalezienie tematdw (atwych i

prostych. Wiasnie te. luka moga,
cho6 czesciowo. wypeinic opisy

konstrukcyjne dwdch nieskompli-

kowanych narzadzi elektrotermicz-

nych. Sa to urzqdzenia zastlane

niskim napieciem, rz^du kilku wol-



Przecinarka
elektryczna
do styropianu

Piankowe tworzywo sztuczne, jakim jest sty-

ropian. mozna latwo obrabiac rozgrzana strung

metalowa. Wykonanie przecinarki elektrycznej

(rys.3) nie jest trudne. Podobnie, jak wypalarka,

jest ona narzedziem. w ktbrym wykorzystuje sie

efakt zamiany energii elektrycznej na cieplna, w
koricdwce grzejnej.

GI6wne czesci przecinarki sa pokazane na

rys.4. Uchwyt I jest potaczony z wysiegnikiem

2. Ksztaltem przypomins on ramke pilki wtoso-

wej. do ktdrej - pod wzgledem funkcjonalnym -

podobna jest przecinarka. Funkcja brzeszczot

spetnia tu rozgrzany drut oporowy, kt6ry topi

styroptan w miejscu styku. Drut jest napiety po-

miedzy ramionami wysiegnika. Wysiegniki 2
maja ponadto metalowe styki zaciskowe 3, do
ktorych przykreca sie izolowane przewody 4,

doprovyadzaja.ee napiecie zasilajace rzedu 4-6 V
(zaleznie od rezystancji struny roboczej).

Obwod elektryczny przecinarki jest podobny
do obwodu wypalarki. natomiast zastosowano

cienszy drut (o irednicy ok. 0.3 mm) o wiekszei

dhjgosci. Dlatego moc pobierana z zasilacza

transformatorowego jest minimaln&
Wykonanie przecinarki mozna rozpoczgc od

obrdbki materiatow przeznaczonych na uchwyt

Czynnosci technologiczne trzeba dostosowac

do wta$ciwoSci materialu. Jezeli uchwyt wyko-
nuje sie * tekstolltu. nalezy pita, tarczowa. wyciac

beleczki. a nasta.pnie polaczy6 je w sposob pc-

kazany na rys.4. Mozna tez odpowiednio ,.przy-

stosowac" metalowa ramke od pirki wiosowe,
co oczvwiscie wymaga zastosowama matena-
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Regulator mocy
grzejnika

Grzejniki elektryczne (np. kuchenki, grzatki itp.) najczesciej nie

maja regulacji mocy. Uzytkowanie takiego grzejnika, np. gotowa-

nie na kuchence elektrycznej, jest z tego powodu bardzo niewy-

godne i powoduje duze straty mocy. Dlatego wieiu Czytelnikow z

pewno^cia. zainteresuje urza.dzenie. kt6re umozliwia ptynna. re-

gulacje mocy dowolnego grzejnika zasilanego za jego posred-

nictwem. Model regulatora by! demonstrowany przez nasza. re-

dakcje w programie telewizyjnym „Przyjemne z pozytecznym"

(27 sierpnia 1982 r., program 1).

Gniozdo wtykowe

Rys. I, Srednia moc grzejnika jest regulowa-
na przez zmiane (potencjometrem HP) sto-

sunku czasu pracy do czasu przerwy

Rys. 2. Schemat ideowy regulators mocy

Znane sa. produkowane przez przemys) regu-

atory oswiellenia. Nie zyskaty one jednak zbyt-

«ielu zwolennikbw. gdyz sq doSc kosztowne, a

co gorsze - ich dziatanie zaktdca odbibr radiowy

i telewizyjny. Analogtczne urzqdzenie mozna by

zbudowad i przeznaczeniem do regulowania

mocy grzeinika elektrycznego, jednak ze wzgle-

du na wielokrotnie wieksza moc urzadzenis

zaklbeenia bytyby znacznie bardziej dokuczliwe.

Urzadzeme. ktdrego schemat ideowy pokaza-

no na rys. 1, nie ma tej wady. dziala bowiem na

innej zasadzie nlz regulator oswietlenia. Wtacza

ono i wylacza grzejnik elektryczny w spos6b

iednostajny, dowolnie zaprogramowany. Ele-

menrv generators taktujscego (prsws strona

schematu) sa tsk dobrane, ze okres pzretqczania

wynosi ok 3 s W tym czasie grzejnik jest wla.-

czany na krocej lub dluze). co decyduje w efek-

cie kortcowym o Sredniej mocy doprowadzonej

1o grzejnika (rys 2). Wlsczanie i wytgczanie

napiecia zasilsjacego grzejnik jest reslizowsne

przez czes6 ukladu. pokazana. z lewej strony

schematu. Wlqczanie i wylaczanie grzejnika

nastepuje w momencie przechodzenia prze-

miennego napiecia sieci przez zero. Dzieki lemu

urzsdzenie (w odr6znieniu od popularnych regu-

latorow o&wietlenia) nie powoduje zak!6cen

radioelektrycznych).

Jako element wlqczajacy zastosowano tzw.

triak. tj. tyrystor dwukierunkowy (trudno go

kupifi). Doswiadczoni elektronicy potrafia. jednak

zastapic go ukladem zestawionym z tyrystora i

czterech diod.

Proponowany uklad jast przeznaczony dla

zaawansowanych majsterkowicz6w (piefc

gwiazdekl) rowniez z innego powodu. Otdz

urzqdzenie to jest przewidziane do wlaczenia

pomiedzy sie6 zasilaja.es. 220 V a grzejnik elek-

tryczny o znacznej mocy. Wykonany model

musi wiec zapewniac zar6wno bezpieczeristwo

osobiste uzytkownikowi. jak r6wniez bye przy-

stosowany do znacznej mocy (duze prady) Nie-

zaleznle od tego warto pamietac, ze regulator

jest przewidziany do codziennej eksploatac|i w
trudnych warunkach kuchennych (temperature,

wilgod, para itp.) i bedzie obslugiwany przez

niefachowca.

Dlatego tym rezem nie przedstawiamy kon-

kretnego rozwiazania mechanicznego urzadze-

nia, poniewaz Scisle odwzorowanie modelu

byloby bardzo trudne. Konstrukcje trzeba dosto-

sowa6 do indywidualnych mozliwoSci matena-

lowych i warsztatowych. Triak powinien mied

napiecie nominalne co nsjmnlej 400-SOO V, a

jego prad nominalny powinien bye przynajmniej

dwukrotnie wlekszy od nominalnego pradu

grzejnika wsp6lpracuja,cego z regulatorem

EUGENIUSZ MAGURA
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I6w izoluiqcych strung. Beleczki tekstolitowe

mozna Igczyc za pomoca wkret6w z nakrgtkarni

CzeSci obwodu elektrycznego przecinarki nie

rdznig sie zasadniczo od zastosowanych w wy-
palarce. Nalezy zwrocic uwage na prawidtowe
umocowanie slruny roboczei. bedgcei wymien
nym elementem grzeinym Oba koiice drutu

oporowego mocuie sie w ztqczach zaciskowych.

umieszczonych w ramieniu uchwytu Napreze-

nie struny mozna uzyskafi przez lekkie przygie-

cie ramienia uchwytu podczas zaktadania stru-

ny. Ztgcza wykonuje sie z aluminium bad* z

mosiqdzu Wsrystkie polaczania siubowe
muszq bye dobrze i mocno skrecona. Zapewm
to prawidtowe dziatanie obwodu elek)rycznego

narzedzia i jego bezustarkowe uzytkowanie W
rekojesci mozna dodatkowo zainstalowat przy-

ciskowy wylgcznik napiecia zasilaiacego - poka-

zany na schemacie ideowym (rys4A| oraz

zaznaczony liniami ptzarywanymi n8 rvs. 48

Uwagi
dydaktyczne

Tematy opisane w tym odcinku nawig-

zujg do treSci zajec technicznych (prace

elektromontazowe) w klasach VII
I VIII

szkoly podstawowej Wykonanie propo

nowanych urzgdzery nazwijmy umownie
poziomu pierwszego. wymaga uzycia pod

stawowych narzedzi (noze monterskie

ucinaki, wkretaki) oraz zastosowania zna

nych uczniom starszych klas- technologii

obrdbki matenatbw. takich iak: metale.

tworzywa sztuczne. wyroby drewnopo-

chodne. Wiodgcym zagadnieniem techno-

logicznym jest prosty montaz elektryczny

odizolowanie przewodow. ..zarabianie

koricowek, potgczenia zaciskowe. instalo

wanie wtyczek. izolowanie ztgczy up

Podczas wykonywania tych czynnosci

uczniowie zapoznajg si? ze sprzetem

elektrycznym. materialami przewodzacy-

mi. grzejnymi oraz izolacyjnymi.

Przed przystgpieniem do pracy ucznio-

wie powinnl wykonad szkicowe rysunki

nanieSc odpowiednie wymiary oraz zapla-

nowac kolejnoic czynnosci technologicz-

nych Nalezy wyroznic czesci konstrukcyj-

ne (ramki czy tez rgczki) od czeSci obwodu
elektrycznego, zasilanego prgdem elek-

trycznym

Podczas przeprowadzania prob wyko-
nanych urzgdzeri trzeba zwrocii uwage,

ze ich prawidtowe dziatanie zalezy od
dobrania napiecia zasilajgcego koric6wke

grzejng.

WITOLD KOZAK
Fot Marek D. Naroiniak

Suwak
do sporza.dzania
roztwordw

Opisany suwak sluzy do szybkiego wyznacza-
uia ilosci 'ozrworbw (o okreslonym stgzeniu).

ktdre po wymieszamu dadzg roztw6r o zqdanym
stezeniu

Suwak (rys. 1 ) sklada sie z czterech czesci:

korpusu. suwadta i dwoch przesuwek. Elementy
te mozna zrobic z kartonu. tworzywa sztuczne-

go lub blachy. Na korpusie naniesiona jest skala

od do 1 00%. Na suwadle. poczynaigc o<l srod-

ka w obie strony naniesiona sa dwie skale od
do 1 00. Wszystkie czeici suwaka powinny bye
iak skonstruowane. zebv zazgbiaty sie, nie odpa-

dajac od siebie (rys. 2) Suwak mozna rowniez

wykonai z kartonu, wzmacniajac konstruk-

Cji) dwoma wspornikami naklejonymi na koipus

oo obu stronach lewej i prawei krawedzi

Postugiwanie sie suwakiem (est nastepuiace.

Jesli chcemy np. okreslic ilosci dwbch toztwo-

row - 35% i 75% - w celu otrzymania roztworu

60%, nalezy lewg przesuwke ustawic na war-

iosci mniejszego stezenia, na korpusie zas pra-

wa przesuwke ustawi6 na wartosci wiekszego
stezenia drugiego roztworu (rys 3) Teraz po-

zycje suwadta nalezy ustawic na wartoSci

zqdanego stezenia Przesuwki na suwadle wska
zujg lewa (roztwbr 35%) liczbe 25. a prawn

Suwodfo ^A2)
Korpus

^®
Znocznik

(roztwOr 75%) - 15. Stosunek tych dwocn hczb

wynosi:

25 = 5

15 3

aby wiec otrzymac roztw6r 60%' nalezy wzigd
trzy czesci roztworu 75% i piei czeici roztworu
35%
Moze sie rowniez przydac spos6b obhezania,

jakg wartost wagowq jednego i dnjgiego roz-

tworu trzeba potgezyt aby otrzymac 1000 g
roztworu o okreslonym stezeniu. Poniewaz obu
roztwor6w trzeba wzigc 8 czeSci (3*5 = 8),

uklada sie proporcje okreSlajacg wartoSc wago-
wq |ednej czesci:

8 cz - lOOOg
1 cz. - » g

1000

x= 125g
A wiec roztworu 75% nalezy wziqe. 3 x 1 25 =

375 g, a roztworu 35% - 5 x 125= 625 g.

Na podst. ..Junyj Tiechnik"
oprac. W.O.

'irj _'2p las ^'-'y '<• '•'
':"<:

Znoczniki

Wsporniki

Korpus

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 V 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Vt
I

1
I

, | l I i l
|

,
| | | , |

— I

100 90 80 70 60 50 40 30 JO 13 10 *20 30 40 50 GO 70

•'0 30 A.40 50 SO TOA 80 90 100'

Tokarka stotowa do metali

Czytelnicy, kt6rzy rozpoczeli budowe tok8rki stofowei do metali (2S 1 /82) w swoich listach

wskazuja, nam na bledy rysunkowe w dokumentacji technicznej. Wkradly sie one przy kreslo-

niu rysunkbw. Przepraszamy za nie Czytelnikdw i podajema sprostowanie.

CzeSd 7 - suport wzdluzny Wymiar 90 mm od krawiedzi plyty do osi rowka pryzmowego
powinien wynosic 98 mm 4 otwory pod Sruby mocuigce nie sg otworami gwintowanymi, a

wiec oznaczenie ich M8 lest bledne, powinno by6 4 otw 8
Czpsc ' 1 - wrzeciono. przy gbrnym wymiarze 4 mm nalezy linie wymi'arowg przedluzyc az

do linn czola walka przyspawanego do kolnierza. Podtoczenie w kolmerzu jest okreslone
dolnym wymiarem 3 mm.
CntSi 34 - opor Sruby pociggowej. Brakujgcy wymiar grubosci czeSci powinien wynosic 5

mm.
CzfSc 36 - wspormk sruby 0tw6r 810016 lest umieszczony w osi czeSci. Iak wigc

wymiar od podstawy do osi otworu powinien wynosic 13 mm,
Creit 38 - imak Otwory pod Sruby dociskowe sg jak widac na rysunku otworami gwinto-

wanymt i powinny bye oznaczone nie 8. lecz M8.
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Generator
dzwiQkow
Generator umozliwia uzyskanie wielkiej ilosci roznych efektdw

dzwisjkowych. Przeznaczony jest zardwno dla mrodych elektro-

nikdw, dla ktdrych moze stanowid swietna. zabawke, jak i dla

osdb, ktdre chca, dodatkowymi efektami dzwiekowymi urozmaicid

dokonywane przez siebie nagrania magnetofonowe. Generator

mozna wykorzystac jako oryginalny dzwonek lub sygnal budzika.

czenie elementdw uktadu. W miejscu

potencjometrdw montazowych moz-

na - w razie potrzeby - wlutowa6 (na

dtuzszych przewodach) zwykte po-

tencjometry z osiami wyprowadzony-

mi na zewnqtrz.

Generator jest zasilany napieciem

statym 5 V (±5%), pob6r prgdu

wynosi ok. 1 mA.
Mniej doswiadczonym elektroni-

kom zaleca sie zastosowanie diody

D-. (cho6 w zasadzie jest ona zbedna).

Zabezpiecza ona uktad przed odwrot-

nym przytqczeniem napiecia zasilaja-

cego oraz przed wzrostem tego

-o=o
Do

wejscia
wzmacmacza

m cz

Rys. 1 . Schemat ideowy generatora dzwiekbw Rys. 2. Schemat montazowy generatora

Urza.dzenie (rys. 1) jest zbudowane

z elementdw TTL Sktada sie z czte-

rech generatordw sprzezonych ze

soba. tak, aby miaty na siebie wzajem-

ny wptyw.

Generatory z parami bramek

B3-B4, B5-B6 oraz B7-B8 gene-

ruja. dfwieki o czestotliyvosciach

akustycznych regulowanych w szero-

kim zakresie odpowiednimi potencjo-

metrami (r°3, Pa, Pi).

Wartosci potencjometrdw sa.

odpowiednio dobrane, tak aby na

skraju regulacji drgania generowane
przez obwdd, w ktdrym znajduje sie

potencjometr, zostaly zerwane. Roz-

szerza to dodatkowo skale uzyskiwa-

nych efektdw.

Generator z bramkami B1 i B2
(wraz z obwodem catkujacym Pi, Cz)

umozliwia ptynne przestrajanie cze-

stotliwosci drgari, wytwarzanych

przez generator z bramkami B3 i B4.

Uzyskuje sie w ten sposdb m.in. efekt

syreny, Wyjscie generatora nalezy

przyta,czy6 do wejscia dowolnego
wzmacniacza malej czestotliwosci.

spis czesci

fli - 1 kfl/0.25 W
Pi. ft - 1 kfl

Pi - 2,2 kfl

Pa - 10 kQ

A-47012
C<- 10OO^F/6.3V

Ci-470uF/6,3 V

Ci-220«F/6.3 V

C«.C>-0.33«F

C»-47«F/8.3V

C«-2.2«F/6.3V

Ci-47 nF

0--BZP6U-C5V1

BS-B2 » US2 )

Hys. 3. Prytka z obwodem drukowanym (1:1)

Do budowy urzgdzenia zastosowa-

no dwa popularne uktady scalone

typu UCY 7400. Poprawnie zmonto-

wany (ze sprawnych elementdw)

uktad dziafa natychmiast.

Na rysunku 2 jest pokazana ptytka

z obwodem drukowanym i rozmiesz-

napiecia powyzej 5,1 V, chroniqc w
ten sposdb kosztowne uktady scalo-

ne przed przypadkowym zniszcze-

niem.

ADAM JEZIERSIKI
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Sekundomierz
ciemniowy
Zegar jest podstawowym wyposazeniem ciemni fotograficznej.

Na ten temat pisano juz wielokrotnie, rowniez na naszych tamach

(ZS nr 2/82). Opisy dotyczyty sprzetu skomplikowanego, a wiec i

drogiego, jak rowniez trudnego do samodzieinego wykonania. Ze-

gary do ciemni sa. takze oferowane przez sklepy Foto-Optyki po

cenach nie zawsze dla amatora dostepnych. Nie podejmujac

dyskusji o przydatnosci urzadzenia proponowanego przez autora,

publikujemy opis prostego ukladu elektronicznego, ktory moze
zastapic zegar w ciemni pocza.tkuja.cego fotoamatora. Jego war-

tosc uzytkowa, najlepiej ocenia. sami Czytelnicy.

Urzgdzenie nie jest zegarem lub czaso-

mierzem w petnym tego slowa znaczeniu

Jest to prosty uktad elektroniczny, ktbry

ze wzgledu na minimalna, liczbe. elemen-

t6w jest bardzo tani, zas jego wykonanie

nie nastrecza nikomu trudnosci. Uklad

wytwarza kr6tkie impulsy swietlne w re-

gularnych odstepach czasu. Czestotliwosc

bh/sk6w mozna dokladnie wyregulowac

tak, aby urzadzenia sygnalizowalo mijajg-

ce sekundy {f = 1 Hz). Urzadzenie jest

czynne bez przerwy podczas pracy w
ciemni. Wraz z wtaczeniem aparatury

fotograficznej (powiekszalnika lub tp.)

obserwujemy btyski i zliczamy mijaja.ce

sekundy, aby po odpowiednim czasie ja,

wyta.czy6 - i to wszystko.

Czy tego rodzaju „zegar" zastqpi nam
aparature. z prawdziwego zdarzenia? Na

pewno nie. Nasz sekundomierz zapewnia

jednak dokladnq powtarzalnosc naswiet-

len (lub innych operacji), a to w wiekszosci

przypadk6w jest najwazniejsze.

Schemat ideowy urzadzenia pokazano

na rys. 1 . Sktada sie ono z tak niewielkiej

liczby element6w, ze kazdy elektronik

znajdzie je w swoich zapasach, najwyzej

moze okazac sie konieczne dokupienie

diody elektroluminescencyjnej.W uktadzie

moze pracowac jakakolwiek para tranzy-

stor6w (malej mocy) o odwrotnej prze-

wodnosci. np. BC107 i BC177, BC109 i

BC179, BC211 i BC313 itd. Nie musi to

bye para dobierana przez producenta (i tak

sprzedawana po cenie wyzszej niz dwa
takie same tranzystory osobno). Przedsta-

wiony uklad jest generatorem krotkich

impuls6w pradowych, ktdre zasilaja. diode

swiecacg (elektroluminescencyjnaj.

Urzadzenie modelowe zostalo wykona-

ne po „amatorsku" Wszystkie elementy

sa umieszczone na mafej plytce izolacyj-

nej, a ich koricowki przefozono przez przy-

gotowane otwory „na druga strong", po-

zaginano, ulozono plasko i tak uformowa-

no, aby powstal uklad odpowiednich pota-

czen. Po skroceniu nadmiernie dtugich

koiicdwek, w odpowiednich punktach

wykonano potgezenia za pomocg kolby i

cyny (rys. 2). Do tak zmontowanego ukla-

du przytaczono dwa przewody biegnace

do baterii zasilajacej.

Prawidlowo zestawiony uklad dziala

natychmiast po przytgczeniu zasilania.

Najprosciej jest zastosowac do tego celu

baterie. plaska 4,5 V. Ze wzgledu na mini-

malny pobor prqdu (nie przekraczajacy 1

mA) jedna bateria moze wystarczyc na

bardzo dlugo (az do samoistnego „zesta

rzenia sie" baterii, poniewaz pobor prqdu

rzadu 1 mA jest praktycznie bez zna-

czenia).

Regulacje. urzadzenia przeprowadza si«

za pomoca. rezystora zmiennego (poten-

cjometru) 10 k/2. zliczajac impulsy swietl-

ne w czasie np.jednej minuty. Ze wzgledu

na „rozrzut" parametrow zastosowanych

element6w moze zajic koniecznosc

dobrania wartosci rezystora Ri (wtaczone-

go w szereg z kondensatorem elektroli-

tycznym). Wieksza wartosc tego rezystora

daje dluzsze odstepy pomiedzy kolejnymi

bryskami diody, mniejsza - kr6tsze. Jakas

szczegolna dokladnosd dzialania sekundo-

mierza nie jest konieczna, poniewaz w
praktyce ciemni fotograficznej jest istotna

nie liczbowa wartosd czasu naswietlania,

lecz dokladna powtarzalnosc tego czasu

Urzadzenia mozna umiesci6 w jakiejkol-

wiek obudowie, cho6 mozna obejsc sie i

bez tego. Nie jest takze konieczny jakikol-

wiek wylacznik zasilania, po prostu urza-

dzenie moze pracowat bez przerwy.

zawieszone na Scianie ciemni w widocz-

nym miejscu.

K.W.

SPIS CZ5SCI

»i-2,JUK0,1W
ft-4,7k»0,l W
«s-«.7kfi/0.1 W
R* - 10 kl?(potencjometr montacowy)

C - kondensatot elektrotityczny F/6 V

7\ - tranzystor lypu BC1 77 (lub podobnv)

Ti - tranjvstor lypu BC107 (lub podobnyl

D - diodo swiecqca cierwono (dowolny lypi

Rys. 1. Schemat idsowy sekundomieraa Rys. 2. Sposdb montazu urzadzenia: a - ptytka izolacyjna, b - rozmieszczenie elementow. c -

uklad koncowek i punktdw lutowniczych



Katalog amatora
Diody Zenera
W poprzednim numerze zapoczatkowalismy publikowanie danych technicznych powszechnie

stosowanych elementdw pdfprzewodnikowych produkcji krajowej. Kontynuujac tematyke

przypominamy. ze w spos6b uproszczony, a przez to bardziej zrozumiafy, podajemy jedynie

podstawowe parametry tych elementdw. Taka informacja jest wystarczajaca dla poczatkuja-

cych entuzjastow elektroniki i - mamy nadzieje - okaze sie przydatna.
K.W.

OIODY MAtEJ MOCV (P = 250 mW) DIODY SREDNIEJ MOCV IP . 1 W>

Tvp diody')

Napiecie

znamionowe. V

BZP61 1-C3V3

BZP611-C3V6

BZP611-C3V9

BZP611-C4V3

BZP61 1 -C4V7

BZP611-C5V1

BZP61 1-C5V6

BZP61 1-C6V2

BZP61 I-C6V8

8ZP611-C7V5

BZP61I-C8V2

BZP611-C9V1

BZP61 1-C10

BZP611-C11

BZP611-C12

BZP611-C13

BZP611-C16

BZP611-C16

BZP81 I -CI 8

BZP6I 1-G20

BZP611-C22

BZP611-C24

BZP61 1-C27

BZP611-D3V3

BZP611-D3V9

BZP61 1-D4V7

BZP61 1-DSV6

BZP6I I -D6V8

BZP61 I-D8V2

BZP61 1-010

8ZP811-D12

BZP611-D16

BZP611-D18

BZP6 11-022

BZP61 1 -027

3.1

M

5,8

6.4

7,0

7.7

8,5

9.4

10.4

11.4

12,6

13.8

15,3

16,8

18.8

20.8

22,8

25.4

23
3.6

4.1

6.0

6.0

7,3

8,8

10,7

13.0

16,0

19.6

24,1

7.9

8.7

9.6

10.6

11.6

12,8

14.0

15,5

17.0

19,0

21,0

23,0

25.6

28,6

3.7

4.3

6.2

6.3

7.5

9.2

1 1.0

13,4

16.5

20,0

24,4

30.0

Typ diody 1
)

Napicjcie

amionowe, V

BZP630-C3V3

BZP630-C3V6

BZP630-C3V9

BZP630-C4V3

BZP630-C4V7

BZP630-C5V1

BZP630-C5V6

BZP630-C6V2

BZP630-C6V8

BZP630-C7V5

BZP630-C8V2

BZP830-C9V1

BZP630-C10

BZP630-C11

BZP630-C12

BZP630-C13

BZP630-C15

BZP630-C16

BZP630-C18

BZP630-C20

BZP630-C22

BZP630-C24

BZP630-C27

BZP630-C30

BZP630-C33

8ZP630-D3V3

BZP630-D3V9

BZP630-D4V7

BZP630-D5V6

BZP630-D6V8

BZP630-D8V2

BZP630-D10

BZP630-D12

BZP630-D15

BZP630-D18

BZP630-D22

BZP630-D27

BZP830-D30

BZP630-D33

5,2

5,8

6,4

7.0

7.7

8,5

9,4

10,4

11.4

12.4

13.8

15.3

16,8

18.8

20.8

22.8

25,1

28,0

31.0

2,9

3,5

4.1

5,0

6,0

7.3

8.8

10.7

13.0

16,0

19,6

24.1

27.0

29,7

3,5

3.8

4,1

4.6

5.0

5.4

6.0

6.6

7,2

7.9

8.7

9.6

10.6

11.6

12,6

14,1

1S.6

17,1

19,1

21,2

23.3

25.6

28.9

32,0

35,0

3.7

4.3

5,2

6.3

7.5

9,2

11,0

13,4

16.5

20.0

24,4

30,0

33,0

36.3

') Diody so znakowane na obudowie kodem. np. dioda lypu 8ZP61 1 -C5V6 ma

ozneczenle akrotowe C5V6.

Byty produkowane rbwniez dawniai z oznaczeniami wedlup, starego syate-

mu. np.BZ11-C6v6.

'I Stosowane |esi peine oznakowanie typow na obudowie lub kodowe (skrAlo-

Typ diody')

Napiecie

znamionowe. V
Typ diody3

)

NapiQcio

znamionowe, V

min min max

8ZP620-C3V9 3.7 4,1 BZP640-C10 9,4 10.6

BZP620-C4V3 4.0 4.6 BZP640-C1

1

10,4 1 1.6

BZP620-C4V7 4,4 5,0 BZP640-C12 11.4 12.7

BZP620-C5V1 4,8 5.4 BZP640-C13 1Z6 14.0

BZP620-C5V6 5,3 6.0 BZP640-C15 13.8 15,6

BZP620-C6V2 5,8 6.6 BZP640-C16 16.3 17.0

BZP620-C6V8 6.4 7.2 BZP640-C18 16.8 19,0

BZP620-C7V6 7,0 7,9 BZP640-C20 18,8 21.0

BZP620-C8V2 7,7 8.7 BZP640-C22 20.8 23.0

BZP620-C9V1 8.5 9,6 BZP640-C24 22,8 26.6

BZP620-C10 9.4 10,6 BZP640-C27 26.4 28.6

BZP620-CI1 10.4 11,6 BZP640-C30 28.4 31.6

BZP620-C12 11.4 12,8 BZP640-C33 31.5 35.0

BZP820-C13 12.6 14,0

BZP620-C15 13,8 15.6

BZP620-C16 15.3 17.0

BZP620-C18 16,8 19,0

BZP620-C20 18,8 21.0

BZP620-C22 20,8 23.0

8ZP620-C24 22.8 25.6

BZP620-C27 25.4 28,6

BZP620-D3V9 3.5 4,3 BZP640-D10 8,8 11.0

BZP620-D4V7 4.1 5,2 BZP640-D12 10.7 13.4

BZP620-05V6 6,0 6,3 BZP640-D15 13,0 16,5

BZP620-D6V8 6,0 7.5 BZP640-D18 16,0 20.0

BZP620-D8V2 7.3 9,2 BZP640-D22 18.6 24.4

BZP620-D10 8.8 11,0 BZP640-D27 24,1 30.0

BZP620-D12 10,7 IX* BZP640-033 29,6 36.5

BZP820-D15 13,0 16,5

BZP620-D18 16.0 20,0

BZP620-D22 19,6 24.0

BZP620-D27 24.1 30.0

'
I Przy zatiosowaniu radiatora z blachy Al 1 00 » 1 00 * 2 mm moc strat moze

dochodzi6doP = 6W.
Stosowane iesi peine oznakowanie typow na obudowie lub kodowe (skr6to-

we)w.).

«l Diody tych typow byly produkowane rowmez dawniej z oznaczeniami

wedlug slarego systemu. np. BZ20-C5V6 itp
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Zabezpieczenie
motoroweru
przed kradziezq

Sporo ktopotu sprawia wtasciwe i estetyczne zabezpieczenie

motoroweru przed kradzieza.. Przedstawione rozwiazanie spetnia

nastQpujace warunki: do zablokowania motoroweru wystarcza

przekrecenie i wyciqgniecie klucza; w czasie jazdy klucz tkwi w
zamku w pozycji uniemozliwiajacej jego zgubienie lub przekr^ce-

nie pod wprywem drgari; by odblokowac motorower wystarczy

wiozyc i przekrecic klucz; mechaniczne znrszczenie zabezpiecze-

nia (np. przez pilowanie, bqdz uderzenia mlotkiem) jest dose trud-

ne. Podobne warunki zabezpieczenia spetniaja w samochodzie

mechanizmy blokowania kierownicy.

Zasada dzialania urzqdzenia jest wyjasmona

na rysunku ztozeniowym. Wewna.trc dw6ch
wspdtosiowych rur. jednej zwiazane) z kierowni-

ca. drugiej - i rama, znajduie sia machanizm

zabezpieczajacy ' w postaci waica dopasowa-

nego do wewnetrznej srednicy rnnieiszej njry. z

kt6rego - po przekreceniu kluczyka 7 - wysuwa

sie stalowy rygiel 3. Przechodzi on przez dwie

Scianki rur, uniemozliwiaiqc ruch kierownicy.

znajdujacej sie wtedy w pozycji maksymalme

skreconej. Miejsce wysuwania rygla na obwo-

dzie rur moze bye dowolne. W proponowanym

rozwiazaniu wychodzi on w kierunku zbiomika

paliwa. wskutek lego jego wybicie jest mocno
utrudnione.

Budowe mechanizmu wyjasniono na rysun-

kach. Cze£6 6 to zamek bebenkowy (stosowany

do zamykania szaf lub biurek), przetoczony do

srednicy 22 mm z pozostawionym koinierzem o

szerokosci ok. 1 mm. Tuleja 1 powinna byf

wykonana wedtug rysunku; moze to byi row

niez korpus innego zamka bebenkowego. odpo

wiednio dopasowany.

Zamek 6 jest polaczony z tuleja ' wkretam

12. Wewnatrz tulei znajduje sie sworzerS 2. v

ktdrym jest osadzony wodzik 4. przesuwaia,c

rygiel 3. Od spodu mechanizm jest zamkniet

pokrywa 5, przymocowana wkretem 14. Przei

samoczynnym obrotem w polozeniu otwartyn
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zabezpiecxa go zatrzasfc It is spreryna 10.

wchodz^cy w kuliate zagiet»onie w aworzniu 2.

WymiBrv poszczagelnych cze*ci podano na

ryjunkach Wertosd oznscion* gwiazdka nala-

zy dopasowad cki wymiarOw pot-adanego

zamka.

Montai mechanirmu jeat bardzo pros'v Pol»-

ga na:

a> odkrecemu nakratki mocujaoej widelee.

ft wyirasowaniu r wywiareaniu otworu o

£ red nicy 6 5 mm. a nattapnie wvprtowamu

azczalJny w rurze kierownicy i rune ramy tak.

aby mdfll sie w nicri prieauwa* rygial <koniecz-

na jeai do tego rdamomowan* sioderka i tbiof-

nika paliwa).

a> umias2czeniu mechanumu w njrza kia-

rownicy.

• wywiefceniu otworu o fradniey 2,5 mm
pod nafcretka. widelca w rurza kierownicy (rvad

poms, polka, widalca),

• nagwmtowanoi otworu wkreoaniu wkrata

M3 * 5. zapobiagaiacego przakreoaciiu mecha-

nizmu zabezpiaczajacego w rune kiarownicy,

• odcitciu (»pHowaniu> gomai ezaaci nakretki

mocujacaj i jaj nafcreceniu

MICH At W. FREDRYCH
LECH SZAFRANSKI

Niedomagania
akumulatora

Z akumulatorami samochodowymi nie jest u nas najlepiej, a

wszelkie znaki na ziemr nie zapowiadaja. radykalnych zmian w
tym zakresie. Produkcja nie nadqza za popytem, ponadto z jakos-

cia. ich bywa r6znie. Co prawda producent abciajza nas, uzytkow-

nikow. odpowiedzialnoscia. za niewtasciwa, eksploatacje i przez to

skracanie zywnotnosci akumulatorow. Oczywiicie ma on troche

racji, ale jest faktem, ze nawet wtaiciwie eksploatowany akumu-
lator odmawia postuszeristwa nieraz juz w pierwszym roku pracy.

Nie czas i nie miejsce na spory o to, kto jest winien. Obie strony

musza dotozyc" maksirnum starah, aby kazdy akumulator m6g\

pracowad jak najdtuzej. A gdy odmawia on juz nam postu-

szenstwa, powinniSmy umied go jeszcze nieco ..odmtodzic".

Z ekumulatorem otowiowym, gdyz o

nrm bedzie mowa. jest podobme, iek r na-

szym rdrowiem. Interesujemy sie mm naj-

czesciej dopiero wtedy. gdy sre zepsuje.

Kawa, alkohol. papierosy i niohigieniczny

tryb zycia szkodzg naszemu zdrowiu. Po-

dobnia akumulatorowi szkodzi nieregufar-

ny tryb zycia i niezdrowa ..odzywianie".

Zacznijmy od jago ..menu". Akumulator

ofowiowy bardzo lubi roztw6r wodny
chamicznie czystago kwasu siarkowego o

gestosci 1.26. Taki na poj-e Iektrolit jest die

niego naj.zdrowszy. Powtnien by 6 przygo-

towany z chamicznie czystago kwasu
siarkowego (HaSO*> i wody destytowanej.

Niedopuszczalne jast stosowame wody z

kranu, studziennej, daszczowa] itp. Elek-

trolit musi zBwsze caMcowici* zakrywec

p+yty, powinian on znajdowed sie 5-10

mm ponad gdma, krawedzia. ptyt. W trak-

cle ladowama oraz pod wprywam pod-

wyzszonej temparatury (praca silnika, let-

nie upaty) z elektrolitu wypetniajacego

akumulator stopniowo odparowuje woda.

Tym samym poziom }ego obniza siq.

natomiast staienie kwasu siarkowego

niebezpiecznia wzrasta. Dlatego jest ko-

nieczne okresowe uzupefntanie woda
poszczegdlnych ogniw Ponadto akumula-

tor bardzo lubi regulamy t cpokojny tryb

zycia. a wife systamatyczne tadowanie -

przynajmniej raz w miesiacu.

Natomiast akumulatorowi bardzo szko-

dzg: bnjdny kwa6 Siarkowy. niew<3SCiwy

(za bardzo stezony lub zbyt rozciariczony)

etektrolit. niedestylowana woda. za ntaki

poziom efektrolitu. tadowanie roztadowy-

wanie zbyt duzymi prqdami oraz dfuzsze

pozoatawame w stanie roztadowania. Pa-

mietajmy wiec, aby systematycznie uzu-

petniac go woda dastylowana; gdy po-

ziom elektrolitu obniza sie. nie tadowac i

nie rozladowywac akumulatora prgdem

wiekszym od 1/10 jago pojemnosci i nig-

dy nie pozostawiac go b«2 ledowania diu-

iej nii 4 tygodnie.

OSTATNIA DESKA
RATUNKU

W sytuacji. gdy nie ma mozliwosci

nabycia nowego akumulatora, pozostata.

jedyrtie pr6by przynajmniej c2QSciowego

przywrdcenia do zycia starych akumulato-

row. Musimy aobie jednak wyraznie po-

wiadziec, ze wszelkie, nawet najlepsze

matody raganeracji sa zaledwie poiarod-

kami, kt6re nigdy nie moga. przywr6ci£

pe<nego „zdrowia" i zywotnosci staremu

akumulatorowi. Regeneracje traktujemy

wiec jako przysrowiowa. ostatnia. deske

ratunku.

Mozna przy^gc z pewnym uproszcze-

niem. ze istnieja dwie gtowne przyczyny

uszkodzert akumulatordw olowiowych,

uniemorliwiajace ich dalsza eksploatacje.

Sa. to:

e zasiarczenie ph/L

• wypadniecie masy czynnei i p+yL

Oczywiscie pomijamy tu takia przyczy-

ny. jak mechaniczne uszkodzenta skrzynki,

wylanie elektorhtu up

Zasiarczenie ptyt, przejawiaja.ee siej utra-

ta pojemnosci akumulatora. jest powodo-
wane przede wszystkim niewtssciwa.

eksptoatacja. Przyczynami moga tu bye:

nieodpowiednia gestosc elektrolitu. nad-
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mierne roztadowanie, dtugotrwale po-

zostawieme akumulatora w stanie roz'a-

dowania (2-3 miesiace), jak rdwniez wew-
netrzne zwarcia. W takich przypadkach

ptyty pokrywaja, sie twarda, warstew-

ka. merozpuszczalnego siarczanu otowia-

wego (PbSO*).

Oznaki zasiarczenia pfyt akumulatora to:

niski ciezar wlasciwy elektrolitu nawet po

dtugotrwatym tadowaniu, nadmierme
wysokie napiecie Iadowania, silne grzanie

sie, elektrolitu w trakcie Iadowania, a prze-

de wszystkim wyrazny spadek pojernnos-

ci, co przejawia sie tym, ze £wtezo natado-

wany akumulator juz po kr6tkim czasie

wykazuje oznaki roztadowania.

Akumulator z zasiarczonymi ptytami

mozemy jednak zregenerowad. W tym
celu nalezv z akumulatora wylac elektro-

ht, napetnid go woda destylowana
I

la-

dowac krdtko (3-5 godzm) prqdem r6w-

nym liczbowo 0,3 pojemnosci akumulato-

ra, az do uzyskania gestoSci elaktrolitu

1,10-1,15 G/cm 3
. Przyktadowo. jezeli

pojemnosd akumulatora wynost 45 Ah.

przy pierwszym ladowaniu odsiarczaia-

oym stosuje sie prgd 15 A'). Podczas

ladownaia duzym pra.dem. wydzielaja.ee

sie obficie gazy krusza. i powoduja opada-

nie na dno kawatkdw warstewki siarczanu

olowiawego, Po uzyskamu gestosci

1,10-1,15 elektrolit nalezy wylac, starajac

sie jednoczesnie usuna.6 opadte na dno
okruchy. Akumulator ponownie napetnia

sie woda. destylowana, i prowadzi tadowa-

me odsiarczajace przez nastepne 3-4

godzmy prgdem rownym liczbowo 0,2

jego pojemnosxi. Nastepnie wode wyle-

wa sie, akumulator napetnia elektrolitem o
gestosci 1,28 i prowadzi normalne Iado-

wania pra.dem rownym liczbowo 0,05

jego pojemnosci.

Inna, bardziej brutalna metoda walki z

zasiarczaniem pfyt polega na bardzo

intensywnym ptukaniu akumulatora woda..

Po wylamu elektrolitu, wnejrze akumula-

tora ptucze sie silnym strumieniem wody z

cienkiej rurki. Po 10-1 5 minutach ptukania

kazdego Ogniwa, akumulator przemywa
sie woda destylowana., napetnia elektroli-

tem o gestosci 1 .28 i laduje prqdem r6w-

nym 0,05 pojemnosci.

Tak prowadzone kuracje zdecydowanie

pomagaja. jezeli przyczyna. utraty pojem-

nosci by<0 zasiarczenie ptyt Musimy
jednak pamietad, ze drugim, znacznie

powazmejszym medomaganiem akumula-

tora jest wypadniecie masy czynnei z jago

ptyt. Moze to bye powodowane zarowno
zta, produkeja, jak i niewtasciwa eksploata-

cja.. W tym miejscu nalezy poiwiecic pare

sldw budowre oraz tachnologii wytwarza-

nta p+ytakumulatorowych.

Elektrody akumulatordw otowiowych sa.

produkowane w postaci sztywnego szkie-

letu olowianego pokrytego porowat a.

warstwg masy czynnej. Ptyty mozna
wykonywac dwiema metodami. Pierw-

sza, dawna i zmudna. polega na wielokrot-

nym tadowaniu i roztadowywamu uktadu

dwoch ptyt z czystego olowiu pogrqzo-

nych w wodnym roztworze kwasu siarko-

wego. Druga, powszechnie dzis" stosowa-

na, polega na mechanicznym pokrywaniu

pod asnieniem azurowego szkietetu oto-

wianego masa. (pastas zrobiona 2 miesza-

niny rdznych tlenkow olowiu. Po powol-

nym wysuszeniu, ptyty poddaje sie krot-

kiemu formowaniu elektrolitycznemu.

Jak widac, wytwarzanis ptyt akumulato-

rowych w warunkach amatorskich jest

raczej niemozliwe. Nie oznacza to jednak,

ze jestesmy ca*kowicre bezradni Fabryka

akumulator6w w Po2naniu jeszcze 3-4

lata temu sprzedawala rzemiostu pojedyn-

cze, gotowe ptyty akumulatorowe. W nie-

wielkich zaktadach dokonywano regene-

racji starycb akumulatorow przez wymia-

ne ich zniszczonych ptyt, Taka regenerate

akumulatorow byla tatwa, ale mozliwa

wdwezas, gdy ich obudowy byty wykona-
ne z ebonitu (skrzynka czama zalewana

smo+e). Po zastosowaniu obud6w polipro-

pylenowych (skrzynka mlecznobtata),

ktore sa catkowicie zamkniete. regenera-

cja akumulatorow poprzez wymiane ptyt

state sie bardzo trudna. Aby odstonic pty-

ty, trzaba rozciac wzdtuz ca»a skrzynke,

ktora potem nie da sie nicrym skleic.

Jedyna. skuteczna. metoda, tgczenia poli-

propylenu jest spawanie lub zgrzewanie,

co nw jest ani fatwe. ani proste.

URUCHOMIENIE

Od sposobu uruchomiema nowego aku-

mulatora zatezy w duze] mierze jego dzia-

lanie i trwatosc, W praktyce mozna

zatknqc sie z dwoma rodzajami akumula-

tor6w otowiowych. Sg to akumulatory

zwykle i sucho fadowarve.

Akumulatory zwykte napetnia sie elek-

trolitem o gestoSci 1.24 otrzyrnanym

przez rozcienczenie chemiczne czystego

kwasu siarkowego woda destylowana,

Nalezy pamietac. ze w kazdym pnrypadku

nalezy dodawac (powoli) kwas do wody.

Postepowanie odwrotne jest bardzo nie-

bezpieczne. Nastepme napelmony akumu-

lator pozostawiamy w spokoju przez 2-3

godz. W tym czasie porowata masa ptyt

nasia,ka elektrolitem. Towarzyszy temu

dosy6 silne nagrzewanie sie catego aku-

mulatora oraz syk i bulgotanie. Potem

uzupetniamy poziom elektrolitu i przyste-

pujemy do formowania akumulatora. Skta-

da sie ono z kolejno powtarzanych cykli

Iadowania i roz'adowywania.

Zaczynamy od fadowania prgdem r6w-

nym 1/10 pojemnosci akumulatora Teo-

retycznie po 10 godz. tadowania takim

pra.dem akumulator powinien by6 natado-

wany. w praktyce jednak czas normalnego

Iadowania musi bye co najmniaj o polowe
dfuzszy. W przypadku akumulatora nowe-

go, ladowanego „po raz piarwszy w zy-

ciu", czas Iadowania musi by6 az 3-krotnie

dkuzszy od teoratycznego, czyti powinien

wynosifi 30 godz. A wiec np akumulator o

pojemnosci 36 Ah powinmsmy tadowad

pra.dem 3,6 A przez 30 godz.

Po pierwszym naladowaniu nowy aku-

mulator nalezy od razu rozladowad z tym,

ze prqd roztadowywania nie powinien

przekraczad 1/10 jego pojemnosci Rozta-

dowywania prowadzi sie az do chwili, gdy

napiecie akumulatora spadnie do 1 1 V.

Teraz akumulator nalezy ponownie nala-

dowad (czas Iadowania tym razem tylko o

50% dtuzszy od teoretycznego) i jest on

juz gotowy do normalnej eksploatacji.

O wiele prostsze jest uruchomienie

akumulatora sucho ladowanego. Napet-

niamy go do odpowiedniego poziomu

elektrolitem o gestosci 1.26 i pozostawia-

my w spokoju na 20-30 minut Po tym
czasie uzupefniamy (w razie potrzeby), po-

ziom elektrolitu i mozemy akumulator

zamstalowafc w pojezdzie

Uwaga. Przy wszelkich pracach zwiqza-

nych z elektrolitem (a tym bardziej ze ste-

zonym kwasem) nalezy zachowywad
szczegolna. ostroznosd. Krople elektrolitu

wypalaja bowiem dziury w ubraniu. obu-

wiu itp. W przypadku oblania ubrania,

elektrolit mozna zneutralizowad przez

sptukanie 10% roztworerm amoniaku Po

zakonczeniu pracy nalezy siarannie umyd
rece w cieptej wodzie z mydtem.

STEFAN S^KOWSKI

Fot Anartej Kiimali

1 ) Koniecznv do leflo specjalnv orosiownik. poi'»-

MU rypowe modale SDOtykan* na rynku maja ru|ciei-

ciaj Aydajnoit nptiu rvlko 3-5 A.



Dwukofowy
wozek
Lekki. o prostoj budowie. dwukofowy wdzek przyda sie kazdemu rolniko-

wi, ogrodnikowi, dziatkowiczowi i hodowcy. Wdzek jest przeznaczony do
przewozenia roznych produktdw. jak: zboze, warzywa, owoce, pasze, na-
wozy, konwie z mlekiem oraz materialy budowlane: cement piasek, wap-
no itp. Moze by<5 poruszany recznie bgdz za pomoca. uchwytu (lub paska)
przyczepionego do roweru.

W6wk sklada sie z blaszanego lut> drewnianego
pojemnika. ramy spawane) z rut stalowych oraz dwoch
ogumionych kot lozyskowanych tocznie. Dzieki duzej

srednicy kol i znacznej szorokosci opon, transport za
pomoca wozka moze odbywac sie po drogach wy-
boistych, o nieutwardzonej nawiorzchni i nieznacznej

pochytosci terenu. Opory przetaczania ss niewielkie
i

lak np przy ladunku o masie 60 kg na plaakim taranio

wynosza. 50 N, a przy pochyleniu terenu 6° - 76 N.

Za wzgledu na trudnosci zaopatrzemowe, w projekcie

przedstawiono Owe rodzaje kiM: z opona szeroka,, tere-

nowa. tzw. POLO, oraz z opona rowerowa, a takza dwa
rodzaje piasty o nosnosci 600 I 1000 N. w zaleznosd
od zaslosowanego fozyskowania rowerowego
Dane charaktsry8tyczne kol i piast przedstawiono w

tab. 1 1

1

Obrecz z piasta laczy sie dwrema nieznacznie wypuk-
rymi tarczami 28. wykonanymi z blachy stalowej gru-

bosci 0,8-'.0 mm. Tarcze uzyskuje wypuktost podczaa
skrecania z piasta i obrecza przy uzyciu Iacznik6w 2.

Zgodnie z wymsganiami normalizacyjnymi do obu
opon mozna stosowac te same detki i obrecze o wy-
miarach 20 » 1,76. Na rys. 2 jest przedstawlona obrecz
typu B, mozna jednak uzy6 obreczy o innym zarysie,

dostepnej w hendlu.

WYKONANIE PIASTY (1)

Potrzsbne czesci Iwykorzystane z prswego padalu
RP-0173 rowerul to: zewnatrzna mieka lozyskowa 16.

wewnetrzna miska lozyskowa 1 7. pokrywka RW-P-028
18. podkladka RP-OO-35 19. nakratka ttoczona
RN-00-12 20. stozek RW-S-002 21 oraz 26 kulak 1/8"

22. Oopuszczalne msksymalne obclazenie plasty - 800
N. Oske 5 nalezy wykonae ze stall dobrej Jekoaci. mini-

mum 45, ulepszanei cieplnie do 30 HRC.
2 pedalu mozna r6wniez wziat prawo oske R0-01 23,

jezeli jest mozliwos6 Wykonania specialnego gwintu do
polaczsnia plasty z rama wdzka (o wymiarze 14-20
skokow/ 1 "). Ponadto oska to nalezy skrocie. a fsi gwint
przedruzyc wedlug rys, 6,

WYKONANIE PIASTY (2)

Potrzebne czesci to; dwie miski lozyskowa RM-0007
29. dwa koszyki kulak 1/4" RK-0045 30. stozek z oslo-

n» RS-0114 31. lewy stozek RS-0035 32, przeclw-

nakretka RP-0064 33 i podkladka 34 <z osi pedsl6w
rowerul- Maksymalne dopuszczalne obclazenie plasty -
1000 N.

tadownosc w6zka, zalaznie od zastosowanych opon
i piast. podano w tab. 3.

Przy kupowaniu czesci. lub wymontowywamu ich ze
starago roweru, nalezy doktadnle sprawdzic wymiary,

t moga wystepowac roznice.

RAMA

. . Majac dwa kola i os, mozna wykonywac wozki o roz-
Wozek zastosowany |ako przyczepka do nym przeznBczsniu. Oletego proponuiemy rozwiszanie
roweru

A-A
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osi uniwersalnej (rys. 1). ztozonei z rury mstelacyjnej

1/2", zakotfczonej przyspawanymr pod kajafn 3-5*

dwiama nakretkami z odpowiednim do oaki kola gwin-

tem. Pochylone zamocowanie k6( ma na colu zmnlaj-

szenie sit dziatajqcych na oiki i mozliwo$6 petnego

obciqzenia wdzka. Do osi mozna przyapewet dwa

uchwyty z otworami do mocowania ramy i
skrzym

wedfug wtasnej koncepcji konstrukcyinaj lub patak

zgodnio z rys. 1

1

SK.R2YNIA

Jednym i wtelu mozliwych rozwiazari nadwozia fesi

skrzynia (rys. 12). przystoaowana rbwmez do przewo-

zenia dwoch 30-litrowych konwi i mtekiam, dw6ch

workow cememu, zboza itp. Skrzynia moza by6 wyko-

nana z blachy grubosci ok. 1.5 mm, kt6rej brzegi po-

winny byd usztywmone. np. przez wywiniocie obrzazy

lub przynitowanie bednarki o wymiarach 25 x 3.

Przedslawiony no rys. 12 spos6b umocowanie skrzyni

umozliwia Jej azybki i fatwy moniaz oraz demoniaz na

nie. kt6'B by6 rownwz uzywana do mnycn

CBI6W

Wdzak doczapiany do foweru powinten bvt wvposa-

zony w dwa znaki odblatkowa II 40 cA. umocowane w
plaszczyznio pionowej. Tarczs ko*. zewnatrzne po-

wierzchnie piaat. rama > skrzynia naiezv pomalowsc

padzlem farba. chlorokauczukowa do grunfowanta

(chromianowq, czerwonfl, ttenkowa.), a nastaon* amau*

chlorokauczukowa, Farba la szybko wvsycna [est

odporna na wptywy atmosteryczna Cha'aMaryzu>« a

lakze dobra przyczapnosc do metal, oraz duza odpQf-

nose na scierame i uszkodzania mec*aniczn«

Rozwiqzante konstrukcyjne feat chronior* p'i*x

Urzad Palantowy PRL. Kazdy zainiarasowanv mora aff>

konac jeden wozek. natomiesi na podMcit c*otk>»c>

handlowej jest potrzabna zgoda aurora

Tekst i zdj^cia

ZBIGNIEW KOWALEWIC2

1

V//////S

—

1

¥
a*

52
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TABELA 1. Charafcta«y«tykak6t

Wykonama kola II

Opona rowarowa PN-70/C-9441

1

Srednica zewnalrzna. mm
Szerokosc opony. mm
Detka rowarowa PN-60/C-94 1 03
Cisniania. bar

Maksymalne dopuszczalne obclajranie, N

Obrecz maialowa PN-63/S-4610O

DR 20x2 126

620

54

20x 1,75

2fi

800(80kG)

OR 20x 1.75 8

OR 20 x 1,76

496

44

20 » 1,75

2,6

700(70kG]

DR 20x 1,75 8

TABELA 2. Ch»r«*tery«tyka piaat

Wykonama piaatv 1 II

Maksymalna dopuszczalne obciQzenie, N

tozyskowanie toczne

Zakonczenie oiki gwlntem

600(60kG)

z pedalu

M16x1

1000(100 kG)

z oii padatow

M20x1

TABELA 3 tadownoac woika

~~— Wykonania

Doousz- —
czalna ladownoac —

Opona Plaata

Dr20x
2.126

Dr 20x1.76 BOON 1000 N

100 kg

140 kg

160 kg

SPIS CZESCI

Mr Naiwa Material Wymlary Szt. Nt

ry»-

1 CM stalowa rura 1/2"x610 1 t

stal 26x45

stal 20x3x220

2 tacznlk 10x26 12 2i3

3 Tulejka aluminium 050x42 2 214

4 Naktadka atal x2x 76x76 1 2.6.7

5 Oska 1

6

stal 19x91 2 216

6 Oska 20 atal 22 x 100 2 7 i a

7 Tulejka aluminium 76x62 2 7i9

aluminium 76 x 28 2 7110

9 Rama" stalowa rura 1/2'x33O0 1 11

1 Skrzynia stal 1,6x1l60x

1290 1 12

1 1 Zaczap 1 stal 2x20x75 2 12

12 Zaczap 2 atal 2x20x60 2 12

1 3 Opona rowarowe DR PN-70/C-941 1

1

20 x 2,1 25

1 4 Datka rowerowa DR PN-80/C-94103 20 x 1.75 2 2

1 5 Obrecz metalowa kot

rowerowych DR. typ B PN-63/S-46100 20x 1.75 2 2

1 6 Miska lozyskowa z prawego

zewnetrana pedalu 2 2

1 7 Miika lozyskowa

wownetrzna RP-0173 2 2

1 8 Pokrywka

3.190.0045.00 RW-P-0281 2 2

19 Podkladka

3.190.0.028.00 RP-00.35 2 2

20 Nakratka Hoczona

3.190.0.003.00 RN-0012 2 2

21 Stozak

3.190.0.048.00 RW-S-002 2 2

22 Kulka PN-64/H-86452 1/8" 52 2 ,

23 Wkral atal M5x 12 24 2

24 Wkrat stal M8x20 16 2,7

26 Wkral stal M6x26 12 2,7

26 Nakratka stal M6 12 2

27 Podkladka sprezysta stal 6,2 12 2

28 Tarcza stal x 0,8x390x390 4 2.7

29 Miaka lozyskowa RM-0007 4 7

30 Koszyk kulak RK-0046 1/4" 4 7

31 Stozak z ostona. RS-0114 2 7

32 Stozak lewy RS-00-36 2 7

33 PrzaciwnaknBtka RP-0064 2 7

34 Podkladka lozyskowa

rowarowa stal 2 7

35 Podkladka atal 3O/018x 1,6 2 7

Wszystkie czesci wozka. poza oakami 5 i
6". mozna wykonat ze stall zwyklei

Jednak w celu zmniejszenie maiy kol i ulatwienia obrobki wi6rowe) proponuja-

my zastosowanie atopow aluminium, np. PA2. na laczniki 2 tulelki 3 i 7 oraz

oslony 8.
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ulewriych deszczy. Korzyslriy pod pasieke

jest teren nachylony w kierunku potudnio-

wym. Wiosna. snieg szybko tu taje, co

sprzyja wczesnym oblotom pszczof. Naj-

lepsze warunki dla pszczdt to sasieclztwo

drzew owocowych. kt6re daja. oslone

przed nadmiernym nastonecznieniem. nie

zacieniajgc uli catkowicie. Rodziny pszcze-

le ustawione w cieniu gorzej sie rozwiiaia. i

sa, bardziej podatne na choroby

Ule

Wtasna pasieka na dzialce to

nie tylko niezwykte ciekawe
hobby, ale i wymierne korzygci

dla dziarkowicza. Midd jest naj-

bardziej znanym produktem
pszczelim, ale coraz wiekszym
zainteresowaniem ciesza, sie

tez inne wytwory pszczelej

rodziny - kit (propolis), mleczko
pszczele, wosk i inne. Pszcze-

larze jednak wiedza, ze najwaz-

niejsza. funkcja., jaka. speiniaja.

pszczoty w przyrodzie, jest

zapylanie. Zapylaja one ok. 85%
roslin owadopylnych. W krdt-

kim czasie da sie zauwazyc
korzystny wpfyw nawet jednej

rodziny pszczelej na dzialce na
owocowanie drzew i warzyw-
nikow. Nie tylko przybedzie

owocow na drzewach, ale beda,

one dorodniejsze i stodsze.

WYBIERAMY MIEJSCE
POD PASIEKE

Przystepujqc do zakladania wtasnej

pasieki musimy przede wszystkim wybr.-i

miejsce, w kt6rym zamierzamy us' «wic

ule, nastepnie nabyc lub zrobi6 caly sprzet

pasieczny, w koiicu osiedlit pszczoft

Na pasieczysko wybiera sie mwl E

przede wszystkim zaciszne. Ni<: nafezy

jednak ustawiac uli tuz przy sciame altan

ki, domu bad* przy zywoptocie, lecz w nf*

wielkim oddaleniu. np. 5-10 m. Miejsce to

powinno bye polozone nieco wyzej niz sa.-

siednie tereny. aby uli nie podmywala
woda w czasie wiosennych roztopdw lub



ZR6B SAM 1/83 49

Ule nalezy ustawi£ tak. aby wylotek byl

skierowany na potudniowy zachod lub

wschod. Maluje sie je na rozne kolory,

ustawia w odlegtosci od siebie co naj-

mniej 3 m, co uniemozliwia blqdzenie

pszczot i zalatywanie do innych rodzin.

Oobrze jest porozstawiac rodziny pszczele

lak, aby kazda stata pod innym drzewem
owocowym. Ule sa. wtedy lekko ocienione.

a pieh drzewa stanowi dobry punkt orien-

tacyjny dla pszcz6t. Ule nie powinny stac

na drodze lotu- pszczot z sa,siedniego ula,

gdyz moze to spowodowac podraznienia

pszcz6l z innych rodzin. podczas wykony-

wania prac w pasiece. Nalezy zwr6cic

uwage na to, aby pszczelarz miat tatwy

dostep do kazdego ula.

Ule powinny bye ustawione na stoja-

kach, w optymalnej odleglosci od ziemi

30-50 cm. Ustawia sie je za pomoca.

poziomnicy - powinny bye nachylone 1

cm dtugosci na 1 m w kierunku wylotu.

Pod ulami sieje sie trawe, niezbyt wyso-

ko rosngca. (specjalne mieszanki do naby-

cia w sklepach pszczelarskich), ktbra, nale-

zy systematycznie kosi .. aby me zarastala

wylotkow. Stojaki pod ule dobrze jest

postawic na twardym podlozu, na cegtech

lub ptytach chodnikowych, gdyz nie po-

winny zapadac sie w ziemig. Drewniane

stojaki nalezy zaimpregnowac roztworem

siarczanu miedzi (siny kamieri); mozna tez

umoczyfi je w zuzytym oleju silnikowym.

Aby uniknqc wypadkdw pozqdlenia

sgsiadow lub przechodnibw nalezy pasie-

ke zlokalizowac w odlegtosci co najmniej

lOmod dr6g.

WYBIERAMY ULE

Gdy juz miejsce pod pasieke zostalo wybrane.

Irzeba zgromadzic niezbedny sprzet, a wise ule i

narzedzia pszczelarskie. Najpierw nalezy zdecy-

dowat sie na ktbryS z kilku typ6w uli. W pasieca

powinny bye ule tylko jednego Typu, bowiem

ramki i pozostaty sprzet, jak transportdwki czy

podkarmiaczki, sa zr6znicowane i pasuja tylko

do jednejgo typu.

W Polsce rozpowszechnione sa trzy typy uli o

ujednoliconej konstrukeji - wielkopolski. war-

szawski poszerzony i Dadanta. populamie zwa-

ny dadanem.

Ul jest pomieszczeniem dla rodziny pszczelej,

a jednoczesnie gl6wnym obiektem pracy

pszczelerza i najdrozszym elementem wyposa-

zenia pasieki. Musi on stworzyc optymalne wa-

runki utrzymanis rodziny pszczelej o kazdej

porze roku oraz zapewnid mozliwosd stosowa-

nia r6znych metod gospodarki pasiecznej.

Ze wzgledu na rozwiazania konstrukcyjne i

funkcjonalnosc rozrozniamy ule lezaki, stojaki i

izw. kombinowane.

Ule lezaki - to ule lekkie, w ktdrych powiek-

szenie objetosci mozliwe jest tylko w kierunku
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poziomym, a wiec gniazdo (czeSc ramek. na kt6-

rych matka sklada jaieczka, a w innych komdr-

kach znaiduja sie larwy i czerwl i miodnia (druga

czesc tamek z miodeml znaiduia sie obok siebie.

Zawsze naprzeciw wylotka zlokalizowane |est

gniazdo. a miodnia z jednej lub z obydwu stron.

Liczba ramek moze bye r6zna - od 1 4 do 24.

lypowymi lezakami sa. ule: warszawski zwykty i

lezak wielkopolski, najprostsze w obstudze.

rnaja wolny dostep do kazdej ramkl. duzo po-

wierzchni ..manipulacyjnei" Jest (o ul atrakcyi-

ny dla mitosnika - hobbistv. kt6ry przeglada

rodziny najczesciej sam. z pietyzmem i gtdwnie

dla przyjemnosci. Mozna go polacic pszczela-

rzom poczatkuiacym oraz wtascicielom malych

pasiek amatorskich, szczegdlnie slacjonarnych

Ule stojaki - sa przystosowane do pionowe-

go rozbudowywania pojemnosci. Skladaia sie z

kilku kondygnacji po 10 ramek Gniazdo zlokali-

zowane jest w dolnym korpusie. miodnia w gor-

nym. Ten typ ula zaleca sie dla duzych towaro-

wych pasiek. prowadzacych czesto gospodarke

wedrowna, Naleza do nich ule slo|8ki wielkopol-

skie |rys. II. produkowane u nas sery|nie. Obstu-

ga ich jest trudniejsza, zwtaszcza dla poczatku-

lacych pszczelarzy. gdyz wymaga faohowego

przygotowania.

Ule kombinowane - tacza, w sobie cechy

lezaka i stojaka. Gniazdo poszerza sie poziomo.

a w tazie potrzeby dodaie sie nadsiawke nad

gniazdo. Nadstawka jest typowym magazynem

na mi6d. gdyz pszczoty najchetniej gromadza

zapasy nad czerwiem CzeSc miodu bedzie tez

zlozona w bocznych ramkach gmazdowych Do

ul i kombinowanych naleza. ul Oadanta (rvs

2) oraz typowy warszawski poszerzony (rys. 3).

Oba typy sa. produkowane seryjnie i mozna |e

nabyd w sklepach pszczelarskich okregowych

spotdzielni pszczelarskich. Nadaja. sie one do

prowadzenia pasiek stacjonarnych w rejonach o

duzych pozytkach. Sa, dobre do zimowama

pszczdi w okresie niskich temperatur

BUDUJEMY UL

Oo budowy drewnianych uli uzywa sie naj-

czesciej suchego drewna sosnowego. Do wyko-

nania ula stomianego jest potrzebna zytnia sto-

ma, druga, nie mtocona, z obcietymi klosami. W
ostatnich lalach coraz powszechlSiej siosuje sie

w budownictwie pasiecznym matenaly zastepu-

ia.ce drewno, jak pryty pilsniowe twarde i miek-

kie, plyty korkowe, sklejke, a takze masy pla-

siyczne. Do budowy uli o scianach podwd|nych

uzywa sie cienkich desek. miedzy kt6rymi

umieszcza sie material izolacyiny - pakuly (wy-

czeski), wate odpadowa. pazdzierze Iniane lub

konopne, mech i prosta slome. Dobrym izolato-

rem iest tez sieczka slomiana, welna drzewna i

sitowie, naigorszym trociny i wi6ry. Nalezy

IBdnak pamietaC, ie material izolacyjny powi-

nien byfj suchy

Przy budowie ula wazna iest przede wszyst-

kim dokladnoSc, zachowame kat6w prostych i

doktadnych wymiardw. a takze szczelnosrj

wszystkich ztaczy. Nic tak nie szkodzi pszczo-

lom, |ak wilgoc i przeaagi Dlatego ul powimen

bye pomalowany farba. oleing albo zaimpregno-

wany pokostem lub gorqeym woskiem. Daszek

ula zabezpiecza sie przed przemakaniem obiia-

iac go paps lub blachg.

W nastepnych numerach opiszemy sposoby

wykonania dodatkowego wyposazema ula, a

takze niezbedne prace w pasiece.

BARBARA MALINOWSKA

Fol Marok D. N«roini»»



Olej. Vincent van Gogh „Most w Aries"

me

grzewamy na ognoj «v celu zmiekczenia powlo-

ki. po czym farbv zeskrobujsmy szpachla lub

nozem Tneba przv tvm uwazac. aby ogieri nie

uszkodza pa/etv

Pedzle Do ceidw artystycznych uzywamy

pedzli szczec.rxakdw lub z wlosia. okraglych lub

ptaskicr: o szczeo. ktdre sa produkowa-

ne w r6zrycn wieikosciach Ich wielkosci sa.

oznaczone numerami (im wiekszy pedzel. tym

wiekszy nymerj Do malowania drobnych orna-

enlbw i minatu' uzywa sie pedzli miekkicri z

wlosia. o mniejszych rozmiarach. np. 1 -6 (rys.

5). Pedzle po kazdorazowym uzyciu nalezy

wymyc, aby nie zaschty. Do tych cel6w uzywa

sie rozcienczalnika benzynowego. nafty, olejku

terpentynowego. mozna tez wymyc pedzel w
ciepfej wodzie z mydlem. Pedzle myje sie przez

ugmatanie. a nastepnie przechowuje w naczyniu

z woda tak. aby zanurzona byla sama szczec I

nie dorykala dna naczynia. Zaschniete pedzle

nalezy namoczyc w octanie butylu, amylu lub

Denzenie. az zmiekna. a nastepnie wymy6.

Kaseta sluzy do przechowywania pedzli, farb

i rozcienczalnikbw. Jest to drewniane pudelko

(typu walizkowego) z odpowiednimi w srodku

przegr6dkami, kt6re szczegdlnie przydaje sie w
pracy w plenerze. W kasecie mozna tez prze-

chowywa6 wegiel rysunkowy, gumki, szmatke

do wycinrania pedzli i inne potrzebne drobiazgi.

Sztaluga (slaluga) |est to stojak drewniany,

kt6ry sluzy do unieruchomienia obrazu i usta-

wienia go w odpowiedniej pozycji. a takze jako

oparcle dla obrazu lub deski z rysunkiem. Roz-

r6zniamy kilka rodzajdw sztalug malarskich:

pracowniana. tablicowa oraz polowa - lekka.

sktadana, przydatna do pracy w plenerze (rys 6).

TECHNIKA
MALOWAIM I

A

FARBAMI
OLEJNYMI

Farby olejne nadaja sie do malowania laserun-

kowego i kryjacego.

Laserunek powstaje wtedy. gdy pierwsza

warstwa farby przeswituje przez naniesiona, na

nia, drugs warstwe laserunkowa. W ten sposdb

uzyskuje sie przejrzystosc, glsjbie i wypadko-

wosd barw. Przy tym sposobie malowania farby

nalezy rozciertczac wemiksem. Obrazy laserun-

kowe wymagaja dobrego oswietlenia. gdyz

maczej staja sie ciemne i traca swa zywotnosc.

w przeciwiertstwie do obraz6w malowanych

farbami kryjacymi.

Uzywajac farb kryjacych mozna stosowac

tzw. impasto. znane od polowy XIX w. Jest to

nanoszenie grubej warstwy gestej farby na

powierzchnie obrazu w celu uzyskama faktury

malowidla. Przed przystapieniem do malowania

nalezy na plotnie wykonac rysunek weglem.

otdwkiem lub tuszem. a nastepnie zrobic

„podmal6wke" - najlepiej chuda tempera. Przed

potozeniem podmalbwki rysunek nalezy uirwa-

lit fiksatywa.. Gotowe fiksatywy sa do nabycia

w handlu. mozna tez sporzadzic |e samemu 11 I

denaturatu, 20 g sproszkowanej jasnej kalafonii

lub bialy szelak) Przygotowanym roztworem

spryskujemy za pomoca rozpylacza (z odleglosci

do 1 m) pocbylo ustawiony rysunek.

WERNIKSOWANIE
OBRAZdW

Werniksy sluza do utrwalania malowidel i do

zabezpieczania ich przed niekorzystnymi wpty-

wami zewnetrznymi. Rozrozniamy werniksy

miekkie - mastyksowy. damarowy i sandarako-

wy oraz twarde - kopalowy, bursztynowy i sze-

lakowy. Werniks naklada sie na powierzchnie

obrazu, po calkowitym |ej wyschnieciu. za

pomoca pedzla lub aparatu natryskowego

Nadaje on gtebie farbom ole|nym i powoduie ze

powtoka obrazu staje sie przezroczysta i blysz-

czaca. Schnie okolo kilku godzin i dlatego za-

wemiksowane malowidlo nalezy przechowywac

w suchym pomieszczeniu w temperaturze poko-

jowei az do calkowitego wyschniecia. W razie

potrzeby werniks daje sie usuwac za pomoca

terpentyny, spirytusu lub benzyny lakierniczej.

Tyle na temat techniki oleinej W nastepnym

numerze zajmiemy sie innymi technikami ma-

larskimi

SABINA USCINSKA-SIWCZUK
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towienie
pod lodem

Z roku na rok roSnie liczba

amatordw towienia ryb zima..

Zwiazane jest to niewatpliwie

ze szczeg6lnymi warunkami

rekreacyjnymi tego sportu, czy

tez - jak niektdrzy uwazaja. -

wypoczynku. Jednak wielu

wedkarzy. ktorzy nie prdbowali

jeszcze towid zima., nie zdaje

sobie sprawy z odmiennoSci w
wyposazeniu i technice lowie-

nia w pordwnaniu z okresem,

gdy rzeki i jeziora sa. pozbawio-

ne lodu. Zachecaj^c do zapoz-

nania si§ ze specyfikq towienia

pod lodem, przedstawiamy wy-

posazenjfIniezbedne wedka-

rzowi, mozliwe do samodziel-

nego wykonania, ktdrego na

prdzno by szukac w specjalis-

tycznych sklepach.

Ubranie wedkarza, przystosowane do

lowienia ryb zima,, powinno bye lekkie, nie

krepuja.ee ruch6w, nieprzemakalne' i chro-

niace od wiatru i zimna. Kompletujac je,

trzeba pamietae takze o ciemnych okula-

rach, ktore beda chronid przed poraze-

niem oczu swiattem odbitym od po-

wierzchni lodu, czapce-kominiarce opusz-

czanej na uszy (rys. 1 i 2) oraz specjalnych

rekawicach. w ktorych mozna swobodnie

poruszac palcami (rys. 3 i 4) Przyda sie

tez kawalek dykty lub tektury - podtozony

pod nogi bedzie chronid przed ich odmro-

zeniem.

towienie ryb mozna rozpoczaC, gdy

grubosc lodu przekroczy 5 cm, jednak

przy wychodzeniu nawet na najgrubszy

I6d zawsze trzeba bye bardzo ostroznym.

Nalezy go przed soba doktadnieostukiwac

(za pomoca pierzehni). W ten spos6b

sprawdza sie jego wytrzymalosd i wykry-

wa niewidoczne stare przereble. pokryte

lodem o mniejszej wytrzymatosci. W przy-

padku wejscia na I6d wydajacy charakte-

rystyczne trzaski nalezy szybko wycofafi

sie. Zawsze trzeba mie6 przy sobie sznur

ratowniczy na wypadek zalamania sie

lodu (rys. 5). Na pas zakladamy brezento-

wa torebka o wymiarach 200 x 1 50 x 1

5

mm, kt6ra w tylnej scianie ma dwa nacie-

cia stuzqee do przewlekania pasa. Nastep-

nie do pasa mocuje sie 1 5-20 m cienkie-

go. ale mocnego sznura, ktory chowamy

ukladajqc go warstwami w torebce tak,

aby przy rzucie nie splatat sie. Z drugiej

strony trzeba przywiazac ciezarek z oto-

wiu o masie 100-200 g. W momencie

zalamania sie lodu - prawa reka wyrzuca-

my jak najdalej ciezarek z przywiazana

doh linka. za kt6ra. wedkujacy w poblizu

koledzy beda. mogli nas wyciagnad W
przypadku, kiedy tonqcy wedkarz zanurzy

sie pod I6d. sznur jest dla niego jedyna.

szansa ratunku.

Pierzchnia jest giownym elementem

ekwipunku wedkarza zima., a ponadto sta-

nowi najprostsze narzedzie do wyrabywa-

nia otworow w lodzie. Trzon pierzehni

mozna zrobid z rury do wody lub-gazu.

dlugosci ok. 1 000 mm i przekroju 1
" (rys.

6). Z jednej strony otw6r za&lepia sie

drewnianym korkiem-czopem i wierci w
rurze otw6r o Srednicy ok. 5 mm. przez

ktory przetyka sie gruby sznur lub rzemiert

tworzacy uchwyt do zawieszenia pierz-

ehni na reku Na przeciwleglym koricu rury

nalezy wykonad wyciecie do przyspawa-

nia lopatki pierzehni, kt6ra mozna zrobid z

rury o dlugosci ok. 1 80 mm, srednicy 1 50

mm i grubosci sciany 10-15 mm. Rure na

topatke nalezy przecigc wzdluz na cztery

czesci, biorac do dalszej obrobki jedna,

czesc. Szlifierkq lub pilnikiem nalezy

zaostrzyd do 15° jeden z kritkich, pot-

okragtych bok6w, z przeciwnej zas strony

odcia.6 rogi. Tak wykonana lopatke trzeba

przyspawac do trzonu. Pierzchnia bedzit

miata dtugosd ok, 1 1 50 mm i mase ok.

2,8-3,2 kg,

Aby zrobid otw6r w lodzie, nalezy wlo-

zyc prawa dton w uchwyt i unieSd pierz-

chnie na wysokosd 20-30 cm, a nastepnie

puscic. Wbije sie ona w lod, dajac p6»okrg-

gly otw6r. Aby nadac mu ksztart kota, na-

lezy - podnoszqc i opuszczajac pierzehnie

- obracac ja r6wnoczeSnie wok6l trzonu.

Uchwyt z rzemienia zapobiega utonieciu

pierzehni w przypadku wyslizgniecia sie

jej z reki. Drobne kawalki lodu wybiera sie

z otworu za pomoca czerpaka (rys. 7).

Czerpak mozna wykonac ze starej chochli,

laczac ja z drewniana raczka- 0tw6r za-

bezpiecza sie przed zamarzaniem. nalewa-

jac stary, przeterminowany olej sojowy
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Technika malarstwa
artystycznego

Olej

Technika malarstwa olejnego jest powszechnie stosowana od XV
w. Polega ona na malowaniu farbami olejnymi z dodatkiem roz-

ciericzalnikdw na odpowiednio przygotowanym podtozu. Farby

olejne to zawiesina pigmentow w spoiwie z oleju inianego. Sa, one

dosyd elastyczne i trwale, dobrze przylegajq do podtoza. Obraz

malowany tymi farbami odznacza sie bogactwem barw i gtebia.

tonow. Jest to technika skomplikowana i wymagajgca doswiad-

czenia, daje jednak ogromne mozliwosci tworcze i dlatego jest

najczesciej stosowana przez malarzy.

I

j
.' *—i r—

ih

Mi uJj

-1 r-i

1

PODOBRAZIE

Podobraziem nazywa sie podloze obrazu

powleczone zaprawa malarskg. Za podloze

moga stuzyi najr02maitsze materialy, np. draw-

no. sklejka, pryta pilsniowa, pt6tno Iniane, pa-

pier, pergarnin. lektura. Wait. sk6ra, metal, szklo,

porcelana. tynk, kamieh i inne.

Najl8twi«iszym do wykonania podtozem jest

deska. 0ob6r odpowiedniego drewna jest spra-

we bardzo istotna dla trwatosci obrazu. Najlep-

sze lest drewno debowe i mahoniowe. ale rnoz-

na uzywac takze drewna lipowego, topolowego,

sosnowego. swierkowego i modrzewiowego.

Drewno musi byd specjalnie przygotowane i za-

bezpieczone. Przede wszystkim powinno by6

wysuszone, wygladzore i zaimpregnowane ole-

jem Inianym lub zywicami synterycznymi po-

liakrylowymi. aby me paczylo sie i byto odporne

na wilgod- Oopiero wtedy mozna je pokryd

zaprawa.. Wano wspomnied, ze daska stuzyla za

podloze do malarstwa sztalugowego do czas6w

renesansu, dopiero pbzniej zaczeto ja, stopniowo

wypiera6 pldtno. ktdre do dzis jest najczesciej

uzywane do celbw melarskich

Do wykonania podloza najodpowiedniejszs

jest pldtno Iniane. rzadziej konopne czy bawei-

niene. Ptotno napina sie na krosno (blejtram), a

nastepnie pokrywa zaprswa..

Ble|tram jest to rama drewnlarra, sktadajaca

sie z czterech listew zaopatrzonych przy obu

kortcach w gtebokie ciecia na kliny. ktdrymi

reguluje sie naprezenie ototna. Listwy powinny

byd skosnie strugane, aby p)6tno nie dotykalo

ich powierzchni (rys. 1). W przeciwnym razie

krawedzie listew pozostawia, po sobie trwaly

slad zalamania, widoczny na obrazie.

PI6tno, kt6re napinamy na blejtram, powinno

mie6 format wiekszy o 4 cm z kazdego boku.

Napiecie plotna powinno bye rownomierne.

Sposob napinania pt6tna pokazano na rys. 2. Do

umocowania uzywa sie gwozdzi tapicerskich o

duzych i piaskich giowkach, dlugosci 8-15 mm,
oraz cegow stuzgeych do naciagania pl6tna. Do

wyjmowania gwozdzi stosuje sie specjalne

narzedzia podobne do diutka (rys. 3). Przygoto-

wane podloze pokrywa sie zaprawe malarska.

ktdra powinna byd cienka i eiastyczna.

Zaprawy. Rozrozniamy zaprawy chude, pol-

lluste i truste. w zaleznoSci od ich skladu. Zapra-

wa chuda wchlania spoiwo olejne farb, przez co

malowidlo staje sie matowe. a podczas malo-

wania odczuwe sie pewion opor Na zaprawie

p6ltlustej oraz ttustej maluje sie bez oporu (z

poshzgiem). a powierzehnia obrazu jest Isniaca

Przed nalozeniem zaprawy p)6tno nasyca sie

kilkuprocentowym klejem kostnym, aby napre-

zyto sie na blejtremie, a zaprawa nie przemkata

przez otworki w pldtnie na drugo. strone (tyt

obrazu).

A oto kilka recept na sporzadzanie zapraw.

Zaprawa zelatynows

woda przegotowana (podgrzana do ok. 50°C)

-1
l (100 cz. wag.)

zelatyna w proszku - 5 dag (5 cz. wag.)

gliceryna -1,5 dag ( 1 .5 cz. wag.)

Tak przygotowana. zelatynowa, woda. klejowa.

pokrywa sie pldtno w momencie. gdy woda za-

czyna przybierac konsystencje galarety.

Zaprawa klejowa I

woda przegotowana - 0,5 I

klej stolarski kostny- 1 szt. (tabliczka)

Klej naiezy namoczyd w wodzie (ok. 1 2 godz),

potem rozpuscic podgrzewajac na ognlu, a na-

stepnie szerokim pedzlem pokryd p!6tno przy-

gotowanym roztworem. Jesli pldtno okaze sie

zbyt szorstkie. trzeba jego powierzehnie prze-

trze6 drobnym papierem sciernym, po czym

ponownie nasycid olejem.

Zaprawa klejowa II

kreda szlamowana - 2 cz. wag.

biel cynkowa - 1 cz. wag.

klej stolarski kostny - 1 tabl. w 300 cm3

wody
olej Iniany lub pokost - 10%
'Wszystkie skladniki naiezy dobrze wymieszac

w rzadkim kleju i rozrobic ciepta. woda. Krede

przed uzyciem trzeba przesiad i namoczyd (ok.

1 2 godz.). Ptdtno pokrywa sie clepla. zaprawa.

Zaprawa kazeinowa

biel cynkowa - 2 cz. wag.

kreda szlamowana - 1 cz. wag.

Biel cynkowa powinna byd swieza. nie utle-

niona. Skladniki rozrobic na gesto w spoiwie

kazeinowym. w razie potrzeby rozrzedzid wodq.

Zaprawa pdlolejna

biel cynkowa - 2 cz wag.

kreda szlamowana - 1 cz. wag.

klej stolarski kostny - 1 tabl. w 300 cmJ

wody
pokost Iniany - ok. 25%
Krede i biel cynkowa rozrobi6 w rzadkim kleju

na gestg papke, a nastepnie doda6 pokost,

dobrze wymieszad i rozrzedzid ciepla. woda,

Naktadsd na podobrazie na cleplo.
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Zaprawa olejna

krada - 1 cz. wag.

biel cynkowa - 1 cz. wag,

werniks Iniany - 1 -2 cz. wag.

woda klejowa (70-1000) - 1 cz. wag.

Zaprawe rozciericza sie ciepta woda, I pokry-

wa podobrazie na ciepto.

Zaprawa p6lllusta

kreda szlamowana - 1 cz. wag.

gips alabastrowy - 0,5 cz. wag.

biel cynkowa - 1 cz. wag.

olej Iniany lub pokost z dodalkiem

werniksu damarowego - 0,5-1 cz. wag.

woda klejowa (klej slolarski kostnyl z nie-

znacznym dodatkiem gliceryny

Krede, gips i biel cynkowa zmieszac z woda

klejowa. i dodac olej. Pokrywac na cieplo. Gips

przed uzyciem do zaprawy nalezy odpowiednio

przygotowac, aby nie tezal zbyt szybko i nie

uirudnial gruntowania protna. W tym celu do

gamka z woda wsypuje sie stopniowo 1 kg gip-

su i miesza ok. p6l godziny, po czym pozostawia

na 1 5 min Nastepnie nalezy odlac wode. a

osiadfy na dnie gips utrzec i wysuszyc na

sloncu.

Zaprawa emulsyjna

kreda plawiona - 1 cz. wag.

biel cynkowa - 3 cz, wag.

zelatyna rozpuszczona w wodzie (1:20) z do-

datkiem malej ilosci gliceryny - 2 cz. wag.

olej Iniany polimeryzowany. w kt6rym jest

stopione 1/4 zywicy damarowej - 0,5-1 cz.

wag.

Jezeli zaprawa jest zbyt chfonna, nalezy ja

powlec wernik9em damarowym lub spryskac

roztworem szelaku w spirytusie denaturowym.

Do zaprawy, ktdra po wyschnieciu okaze sie

scieralna (przy dotknieciu brudzi na bialo). nale-

zy dodac kleju. W przypadku. gdy olej Iniany nie

wia,ze sie dostatecznie z pozostafymi skladnika-

mi trzeba dodac wody amoniakalnej i wymie-

szat na cieplo

Zaprawe przed uzyciem dobrze jest przetrzec

przez sito. Naklada sie ja rownomiernie cienkimi

warstwami za pomoca szerokiego pedzla. Kazda

nastepna, warstwe kladzie sie po wyschnieciu

poprzedniej.

R6tno wystarczy pokry6 dwa razy, na drewno

mozna nalozyd wiecej warstw i pokryd je

dwustronnie, aby sie nie paczylo. Jezeli deska

ma nier6wnosci, pekniecia lub dziury, trzeba je

zaszpachlowac. Szpachl6wke przygotowuje sie

w nastepujacy spos6b: krede szlamowana. ucie-

ra sie z woda na geste ciasto. dodajqc klej sto-

larski kostny lub skbmy oraz pokost lub olej

Iniany. Naklada sie ja nozem lub szpachla na

wszystkie zaglebienia, a po wyschnieciu szlituje

papierem sclernym w celu otrzymania gtadkiej

powierzchni. Na tak przygotowana. powiarzch-

nie naklada sie zaprawe malarska..

Przed przysta.pieniem do malowania obrazu

zaprawa powinna bye calkowicie wyschnieta,

co czasami trwa nawet kilka dni.

Coraz czesciej jako zaprawy uzywa sie farby

emulsyinei POLINIT, kt6ra. kladzie sie na podloze

uprzednio zagruntowane woda klejowa. Sa. tez

do nabycis w sklepach dla plastyk6w gotowe

grunty w puszkach - GESSO, a takze juz

pogruntowane plbtna.

Olej. Silwiestr F. Szczedrin „Na wyspie Capri"

PRZYBORY MALARSKIE

Podstawowymi przyborami malarskimi,

opr6cz podobrazia. sa farby i spoiwa, palety i

pedzle.

Farby olejne artystyczne bywaja w sprzedazy

w kompletach zawierajacych 12 lub 24 kolory

(mozna je tez kupowac na sztuki). Rozprowadza

sia je rozciericzalnikami, takimi jak: benzyna,

olejek terpentynowy, olej Iniany. Farby wyciska

sie z tub na palety i rozmieszcza obok siebie w
okreslonym uktadzie kolorystycznym.

Paleta jest to niewielka ptyta z otworem na

kciuk Nlekiedy w poblizu uchwytu umieszcza

sie male metalowe naczynko na sporwo. Palety

moga. bye blaszane, porcelanowe, szklane, tek-

turowe, najcze^ciej jednak uzywa sie palet

drewnianych (rys 4a). Farby wyciska sie wzdlu?

krawedzi palety, najcze&ciej zaczynaja.c od bieli

poprzez kolory cieple i zimne, a koftczac na czer-

ni. Jeden ze sposobow rozmieszczania farb na

palecie pokazano na rys. 4b,

Paleta po kazdorazowym uzyciu powinna bye

oczyszczona z farb i zmyta terpentyna Jezeli

zdarzy sie, ze resztki farb zaschna. na paleoe

nalezy je usunqc za pomoca. ognia. Polewamv

wtedy skorupe farb naftq lub denaturatem i pod-
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Ciszarek otowia-
ny

Wbic

topatka pierzchni Odciac >«w

Chochla lub cedzak Uchwyt drewniany

8
lO

7
^^SfflS^ 150 150

*

120

Trzonek do pilnika

IS
200

50

lub rzepakowy na powierzchnie wody
Uchroni nas to rowniez przed osadzaniem
sie lodu na przelotkach. W przypadku ich

oblodzenla, lod mozna skutecznie usunac

przez spryskiwanie ich samochodowym
odmrazaczem do szyb w aerozolu Nie

wolno odrywa6 lodu mechanicznie, gdyz
moze to spowodowaC uszkodzenie

przelotek.

Zamiast pierzchni wielu wedkarzy sto-

suje swidry; utatwiaja, one i przyspieszaja.

wykonanie otworu w lodzie. Pierzchnia

ma jednak znacznie wiecej zalet. Uderza-

jqc nie vv I6d webi sie rownoczesnie w
poblize otoworu okonie. Ma to szczegolne

znaczenie przy lowieniu na btystkg podlo-

dowq. Z moicti wieloletnich obserwacji

wynika, ze ilosc brart okoni na btystke

podlodowa, jest znacznie mniejsza w
otworach wykonanych swidrem. Inna za-

leta. jest mozliwosc wybrania lodu z otvwo-

ru topatka. pierzchni, nie jest wiec koniecz-

ne wozenie ze soba, czerpaka do lodu.

Ponadto, jezeli ztowimy rybe nie miesz-

czaca sie w otworze. mozna z latwoscia.

go powiekszy6 trzymaja.c w jednej rece

wedke, a drugs, postuguja.c sie pierzchnia,.

Jesli mamy tylko swider, wyjecie duzej

ryby, bez pomocy innej osoby. jest nie-

mozliwe.

Do wyjmowania ryby z otworu dobrze

jest posiuzyc sie wlasnej roboty miniha-

kiem, wykonanym z drum stalowego i

trzonka do pilnika (rys. 8).

Przewaga swidra nad pierzchnia. uwi-

dacznia sie natomiast przy lowieniu ryb

spokojnego zeru za pomoca. mormyszki
albo wedki sptawikawej. W tym przypad-

ku cicha praca swidra nie o-istrasza bo-

jazliwych ryb.

Technika wedkowania pod lodem wy-

maga pozycji siedzacej. dlatego rybak po-

winien zatroszczyc sie o skrzynie, krzeset-

ko lub sanki. Najlepszym rozwiazaniem

jest skrzynka, Mora, mozna przenosic na

pasie lub - po zamontowaniu do niej p(6z

- ciagnac po lodzie jak sanki.W przegr6d-

kach skrzynki umieszcza sie zlowione

ryby, wedki, podstawowe i zapasowe
wyposazenie. Na rysunkach 9 i 10 poka-

zano dwa typy skrzynek z ptozami. Mozna
do nich ponadto przymocowac r6wniez •

dwa uchwyty na prety, kt6re beda, stuzyc

jako maszty do podtrzymywania celty

ochraniajacej wedkujacego przed wia-

trem.

Krzesto-torba-sanki |rys 10) sMada sie

ze skrzynki-walizki o wymiarach 700 x

400 x 200 mm, w miare solidnej i lekkiej,

a takze ze skladanych nozek-ploz wykona-
nych z rurek aluminiowych 350 x 300
mm. Podczas ciagniecia torby po lodzie

skladaniu sie nozek zapobiegaja. dwa ptas-

kowniki przykrecone nakretkami motylko-

wymi. Zlozona, tome przenosimy na pasku

przewieszonym przez ramie, natomiast

plaskowniki chowa sie do jej wnetrza.

Tekst i zdjecia

)EUSZ BAROWICZ
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Oprawy
i ekslibrisy

Dotarcie do miejsca, w ktdrym mogg

kry6 sie przed okiem profana jakieS

cenne dla zbieracza przedmioty - to zaled-

wie cwierc sukcesu. Nie zawsze bowiem

to, co kiedys swiadomie zachowywano

dla potomnosci. okazuje se interesujace

dla wsp6tczesnego zbieracza. Moze by6

r6wniez tak, ze to, co dziadek-kolekcjoner

odrzuC8l - jego wnuk podejmie z za-

chwytem.

Kolakcjoner powinien ..chodzifi po zie-

mi
.
ale jednoczesnie bye wyczulony na

wszelkie znaki i przejawy istnienia ukry-

tych „biatych krukow". Co do mnie. to

chodzgc sciezkami kolekcjonerskimi prze-

de wszystkim szukalem slad6w starych

monet -
i nawet przylgneto do mnie przez-

wisko ..wykupujacego wszystkie ksiqzki

numizmatyczne". Kiedys, bawigc w Gdaii-

sku, ktory jest prawdziwa. Mekka polskie-

go kolekcjonerstwa, odwiedzitem znanego

antykwariusza. A. Krawczyhskiego. Szu-

kajac ksiazek zwiazanych wtasnie z nu-

mizmatyka, znalazlem tacinska XVII-

-wiecznq ksiege. oprawiona - praktyko-

wang ongis moda - w cudowng karte per-

gaminowa ze sredniowiecznego inkuna-

bulu, z kolorowymi inicjalami (rys. 1). Za-

czgtem wiec zawziecie targowad sie o

pierwsza lepsza inna ksigzke - byly to

..Treny" Kochanowskiego (niestety, ,.tyl-

ko" drugie wydanie) - a przy okazji naby-

lem pergaminowe znalezisko. Troche sie.

nawet krzywitem, bo nie gustuje w litera-

turze zaloby i bolesci, lecz okazalo sie. ze

owe „Treny" sa oprawione w XlV-wieczny

arkusz pergaminu z nutami!

I nnym razem, w trakcie jednej ze

I swych licznych podrdzy stuzbo-

wych, trafitem do taska. Gt6d zmobilizo-

war mnie do odwiedzenia jakiejs poczci-

wie wygladajacei kobieciny. Gospodyni

zaprosila mnie do pokoju, a sama krzgtata

sie w kuchni, przygotowujac posilek. Czy-

telnik chyba domysla sie juz, ze w kgcie

pokoju stala etazerka z ksiazkami... Na

gornej potce krolowaty - zapewne jako pa-

miqtka rodzinna - wystuzone podreczniki

szkolne syna czy tez c6rki, a gdzies na sa-

mym spodzie, w zapomnieniu, lezato kilka

pieknie oprawionych ksiazek z obcoje-

zycznymi napisami na grzbiatach. To wy-

raznie nie pasowato do biblioteczki

uczniowskiej i palce zaczety mnie

Swierzbifi...

Okazato sie. ze byry to dziela religijne

Jedna z ksigzek byla anglikanskg b'bl'a a

druga, rosyjska - historia ..jedynei prawo-

wiernej" cerkwi. Szczerze mdwiac. tresc

tak jednej. jak i drugiej nie byta dla mnie

zajmujaca. Ale bakcyl kolekcjonerski kazal

mi obejrzec ekslibrisy. Byto to tym bardziei

wskazane. ze dzielo rosyjskie imponowalo

ozdobna oprawa ze sk6ry z pieknie ztoco-

nymi brzegami, co juz wskazywato na

jakis pdwazny ksiegozbior. I
rzeczywiscie

Pod okladka dziela rosyjskiego znalazlem

az dwa ekslibrisy (rys. 2). Pierwszy. ude-

rzajaco skromny, zawieral pod imperator-

ska korong litery „A" i „H". co wskazywato

na carska biblioteke Aleksandra Nikotaie-

wicza. czyli Mikotaja II - zgadzalo sie to z

data wydania: Sankt Petersburg, 1857. W
dodatku dzieto zostalo wydrukowane w
..Tipografii Imperatorskoj Akademii Nauk'

Jedzenia jeszcze nie bylo na stole, mo-

gtem wiec szyDko rozszyfrowac i drugi

ekslibris, tym razem pisany alfabetem

Rys. 1. Oprawy pergaminowe - wtom*
uzyte: z lewej - dzieto Xigdza Hackiego

..Scrutlnium Veritatis Fidel" (Oliwa. rofc

wydania zaszyfrowany w tekscie: ..Vera LVX
MVnDI. & Care Veritas e terra ona tst

oprawione w inkunabul z XIII-XIV w i koto-

rowymi inicjalami; i prawej - ..Ps*«e*?

Dawidowy Przektadania Jana Kochanow-

skiego" (Krak6w, 1641. Drukarnia Andrzeya

Piotrkowczyka). oprawiony w sredniowieea-

ne nuty
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Rys. 2. Starodruk ..Istorija Russkoj Cotkwi"
ISankt Petersburg. 1857) z uwidocznionymi
trzema ekslibrisami: Aleksandra II Nikotaje-
wicza (z lewej). arcybiakupa kosciota unic-
kiego we Lwowie (srodkowy) oraz obecnego
posiadacza |z prawej)

ukrairSskim: „Z knizok Archijepiskopa Da-

riona Ogienko". Dopatrzylem sie nawet
£ladu jakiegos radzieckiego antykwarlatu.

Prawdopodobnie, po Rewolucji, dzielo to

trafilo do sklepu ze starociamj. ska.d do-

stato sie w calkiem godne rece Iwowskiej

gtowy cerkwi unickiej. Tylko gdzie przy-

slowiowy Rzym, a gdzie Krym - tzn. ska.d

po Lwowie nagle task?

Jedzac, zapytatem od niechcenia (kolek-

cjoner musi byd. niestety, podstepny).

ska.d wziety sie w tym domu tak ..dziwacz-

ne" ksiqzki. Gospodyni usmiechneta sie i

powiedziala:

- Ach, wie Pan. to jeszcze z okupacji.

Pod koniec wojny szosa koto taska prze-

jeidial jakii transport hitlerowski. A tu

nadleciafy Ruskie i zaczefy bombardowai.
Jeden woz okazal sie uszkodzony i zolnie-

rze porzucili go. no. a miejscowi rozebrali.

Or ija wzie/a kilka ksiazek. Grubsze odda/a

do szkofy synowi na makulature, a tych

pare to tak sobie leza jeszcze i zaSmiecaja

mieszkanie.

- No. c6z - powiadam - moze odsprze-

dacie mi je? Skoro warn zaSmiecaja miesz-

kanie. to niech i mnie zaimiecaja!

- Skoro Pan rozumie co tarn napisane, to

niech bierze bez zadnych skrupulow

bo wiecej moja dobrodziejka wzbraniala

si? przyje.6.

M6wie o niej ..dobrodziejka" nie bez

przesady. Ta prosta kobieta uszanowata
ksiazki i nie probowafa bezmyslnie ze-

drzec z nich ..nalepek". Tutaj dodam. ze

barbarzyncy ksiazkowi nie tylko odklejaja.

ekslibrisy, ale nawei je wydzierajg, nisz-

czgc bezpowrotnie niepowtarzalny slad

zawarty miedzy oprawa. a tekstem ksia.zki.

Pdzniej juz zadna konserwacja tu nie

pomoze.
Co innego, gdy uda si? uzyskad egzem-

plarz jeszcze nie wkiejonego ekslibnsu.

Dotyczy to jednak raczej drukow czy tez

wsp6tczesnych drzewo- lub linorytdw.

Zbieracze starszych ekslibrisow musza, sie

jednak liczyfi z tym. ze na jedna cienka

karteluszke trzeba az kilku centymetrow
p6lki bibliotecznej. Dla ekslibrisu bowiem
najlepszym albumem, skutecznie chronia.-

cym przed wplywami atmosferycznymi,

jest oryginalna okladka.

Zobowiqzku kolekcjonerskiego pod-
kreslam. ze nie wolno samemu

..poprawiad" zabytkowych pergammow.
na kt6rych ..iluminacjach" woda moze po-

czynid zatrwazaja.ce spustoszenia. Moze
tu ktos powiedzied, ze przeciez pergaminy
przed wykorzystaniem na oprawe musiaty

by6 moczone. To prawda, ale tylko cze-

sciowo. bo wlasciwosci farb z uptywem
wiekbw ulegaja dalszym zmianom i po kil-

kuset latach mycie niszczy eksponat.

Zawodowi konserwatorzy stosuja tu

skomplikowane odczynniki chemiczne i

niezwykle delikatne zabiegi, wymagaja.ce

dostepu do wielkich laboratonow

C6z wiec pozostaje ..szarym" kolekcjo-

nerom? Tylko delikatne czyszczenie

opraw, np. miekiszem swiezego, bialego

chleba. Kurz mozna usunac, przykladajac

do powierzchni pergaminowych opraw
swiezo umyte i wysuszone dlonie (nie

pocieradl). Prawdziwy pergamin nie „boi

sie" bowiem brania do reki, a nawet to

lubi, byle reka byfa czysta. Ewentualne
slady plesni mozna prdbowad usunad
tylko w specjalnych komorach gazowych,

przy uzyciu starannie dobranych srodkow
grzybobdjczych.

ANATOL GUPIENIEC

Fot M. Adamski i Z. Jarzyrtaki

Zagadka kolekcjonerska

Co to za przedmtoty7

al grudki kruszcu. zwanego w Kolumbii z hiszpariska ..planna' (oa ..plata - srebro) - czyli samorodki platyny, uwa-
zanej w XVIII w za zameczyszczenie ztota i w celu zapobiezenia falszerstwom topione komisyinie w Morzu
Karaibskim; obecme rewelBcyjna osobliwoac kolekcjonerska. o wartosci znacznie przowvzszajacei cene Bamego

bl zestaw tikali. czyll starannie ..ugniecionych" brylek czystego srebra (nie mylit z gwatemalskim osrodkism kullury
Matow - Tikal). uZywanych w XlX-wiecznym Syjamie jako obiegowy srodek pfaimczy;

o) oHowiano-cynowe ciezarki rybackie, tzw przypony. zakledane przez XVI-wiecznych rybak6w alrykafiskich
pahstwa Mall nri zylki z wlosia ogona antylopy: ze zbiorow Paristwowego Muzoum Etnograficznego w Enugu
(Nigeria);

d| pociski Izwane takie dum-duml wyiete z cial Abisynczykow polegtych w walkach j woiskami Mutsoliniego
(1 935). ze zbiorow Kr6lewskiego Muzeum Kryminalistyki w Sztokholmie.

Wtrdd Czytelnik6w. ktorzy do 28.11.1983
..Zrob Sem"

nadesla. prawldlowe rozwle.zanie, rozlosuiemy prenumerate

Fot M. Adamski i Z. Jarzyrtski

I w ten sposob - zjadlszy sadzone
I jajka (znawcy kresowi nazywaja, je

..glazunja" - ..oczeta". tj. z ..otwar-

tymi" z6rtkami) - statem sie posiadaczem

dw6ch cennych eksponatdw.. za 200 zl.
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Bloczki z betonu
kom6rkowego

Ryazan! Baciaralll. Otwook. W litcie

pyta Pan o wiele spraw dotyczacych

bloczkftw 2 betonu komorkowego zasto-

sowanych iako material na Sciany zew-

netrzne.

Betonem komorkowym nazywamy

stwardmele tworzywo budowlane. pow-

stale przez spulchnianie gazem (po-

wietrzem, wodorem, tlanam up ) zaprawy

cementowei, wapiennej lub cementowo-

-wapiennej. W sklad zaprawy wehodzi,

oprocz apoiwa i wody, rozdrobnione kru-

szywo w postaci mialonego piasku lub

lotnego popiolu. R6znice mledzy beto-

nem zwyktym a komorkowym polegala

na gqbczaetej Btrukturze. zastosowaniu

drobno mielonego kruszywa oraz zabar-

towaniu w autoklawM. Procea hartowania

pnyaptaaza dojrzewanle. zmniejsza

kurczliwoSc i
zwieksza wytrzymatose

tworzywa. Zaaadnlczy wptyw na wytrzy-

matoSC betonu kombrkoweago ma iekoSc

i iloSC spoiwa.

W Police znane sa cztety metody prze-

myaloweg© wylwarzania autoklawizowa-

nych betondw komArkowych Jest on

masowo wytwarzany w formie blokOw

budowlanych o wymiarach 24 x 24 * 49

cm, 1 2 * 24 x 49 cm I 6 x 24 x 49 cm.

Bloczki i bloki produkuje ale vy odmie-

nach. 0.7 (ciezar obtetoSoiowy 700

kg/mJ
). 0.6 (600 kg/m3

) oraz 0.5 (600

kg/m1
).
Produkowane is rfiwniez wieksze

prytyidyia,

W celu zonentowania we wlaSciwoS-

ciach fizyezno-mechanic2nych betonu

komorkowego, przytocze najpierw krbt-

kie dane Scian z cegty ceramicznej, pei-

ne). gruboSci 51 cm, obustronnie tynko-

wsnych, a nastepnla Scian z betonu

komdrkowego.

Sciany ceramlczne z cegty peine), tak

iak z kratowki i dziurawki. maja korzystne

wlaSclwosci cieplno-wilgotnoiciowe

WspWczynnik przenikania ciepla K.

wynoazaoy ok. 1,0 kcal/mI h»C, kwaliflku-

je te aciany do stosowania w budownic-

tvyie powazechnym we wazystkich stra-

fach klimatycznych kreju. Cegla cera-

miczne charekteryzuje aie bardzo mata

aorbcja wilgoci i duza zdolnoScia kapilar-

pary, powolne wyaychanle oraz mala

oodatnosc n«r zmiany wllgotnosci pod

wptywem czynnikdw atmoslerycznych.

Jest to uwerunkowane .podciagenlem"

tody przez te materialy. dzieki czemu

woda deszczovya aptywajac po Scianach

. wnike w globaze warstwy Niewielkle

podciaganie kapllarne |eat takte powo-

dem nierownomiernego rozmieszczenia

illgoci w Scianach. np. w Srodkowych

waretwach zawilgocenie lest znecznie

wyzaze. Obaervyuje aie to szczegdlnio w

Scianach novyych budynkdw, w kt6rych

odbywa si« wyaychanle tzw. wilgoci

poczatkowei Z tego wzgledu nie |eit ce-

lowe zrjyt azybkie tynkowanie Scian z be-

tonu komdrkowego w nowych budyn

kach. WytrzymaloSc na Sciskanie takich

scian |est okoto trzykrotnie nizsza w po-

rowniemu ze Scianami z cegly cera-

icznaj.

Powazna wada scian murowenych z

Oloczkow 24 » 24 x 49 |eat przemarzanie

zbyt grubych apoin i
wykonywanych nie /

zaprawy cleprei, lecz zwykle| cementowo-

•wapiennaj lub nawet cementowai. Ma to

mieisce zwlaszcjo w budynkach og'ze

nego podciaganie wody. Makeymame za-

wilgocanio sortocyjne cegly ceramicznai

(przy 100% wilgotnotci wzglednej

powieirzal nie przekracza 1% maay, pay

czym - zeleznie od gatunku cegty - sorb-

cja waha ale od 0,5 do 1.0%. Wilgotnosc

ustabilizowana cegly w Jcianech zew-

neirznych wynoai rbwniez ok. 1,0%. Ka-

pilarne podciaganie wody w cegle odby-

wa aie znacznie szybciei niz w innych

materialach, z wviatkiem gipaobeton6w,

wakutek tego cegle oraz sciany z cegty

azybko wysychala. a wllgotnolt jest w

nich roztozona w catym przekro)u. W
przypadku zawilgocenia powierzehnl, np.

w wynlku kondensacjl pary wodnej. wil-

goc jest natychmlast wchtaniana przez

globaze waratwy, dzieki czemu 00-

wierzchnia Sciany pozostajo sucha

Nestepnie, w odpowiednich warunkach

Sciana szybko z powrotem wysyche

tatwo46 pochtaniania i
oddawania

wody przez cegle ceramiczna ieat iodna z

zasadniczvch zalet tego materialu Nalezy

jednak pemietac, ze wlaSnie te cechy

powoduja. ze cegla latwo wilgotniejs

wakutek opadbw atmosterycznych Ola-

tego budynki z cegty nie powmny przez

wiele lat pozoatawac nieotynkowene.

gdyz w czaaie zimy wykazuja goraza izo-

lacyjnoSc cieplna Tynk chroni Sciany

przed zawllgocaniem, a ponadto utrudnia

intiltracia powietrza, oo korzyatnia wpry-

wa na poprawienie izolecyjnoSci cieplnej

budynku

Sciany z betonu komorkowego so wy-

konywane powszechnle z malych blocz-

kbw za pomoca murowania oraz rzadziel

- z elementbw wiekszych, takich iak ph/iy

I dyle. Sciany bezpoSrednio po wykona-

niu wykazuja duza wilgotnoSc. spowodo-

wana w g!6wnei mierze poczatkowym

zawilgoceniem technologlcznym materia-

lu. Wapotczynnik przenikania ciepta /Cyest

okolo pokjwe mniej8zy od K dla Scian

cegly ceramicznej. lecz azybko wzraata

wzroatem wilgotnosci oraz ciezaru obj«-

toSciowego. NasiaklkiwoSe jest 2-10 razy

wiaksza nii Scian z cegly ceramicznej.

Charakteryatyczna cecha betonbw ko-

mdrkowych ieat wyratne przewodzenie

wanych piecami. Olatego w takich b-j-

dynkach wskazane ieat stoaowanie bad;

Scian gnrbszych niz 24 cm, badi dodat-

kowo licowanych cegla ceramicz^

(ewentualnie wapienno-piaskowai >3

strony zeWnatrznei budynku Sciany to-

winny bye zabezpieczone odpowiedn'"

azymsem lub okapom przed bezposreo

mm dzielaniem opad6w atmoaterycr

nych.

Na zakonczenie podaiemy kilka tytuift-

ksiazek. omawiaiacych poruezane :s

gadnienia:

• W. Zanczykowski: Budowmcrwc

og6lna. T.I Materialy i wyroby budowla-

ne Wyd. ..Arkady", Warszawe 1976.

• W Zanczykowski; BudownicT*c

ogdlne. T 4 Fizyke budowli. Izolacfa Rc

boiy wykonczemowe Konstrukcie pn».-

matyczne Wyd .Arkady", Wareze-i

1970.

• A. Paprocki: Betony komdr»i>«»

Wyd ..Arkady". Warazawa 1 966

• JA Pogorzelaki. Fizyka cieplna Ou-

dowli. PWN. Warazawa 1976.

Oswietlenie ciemni

Andraej Panaalewlcz. Hrubieirfw

OSwietlenie w ciemm moze bye bez-

poSrednle lub poSredme D'oga. ,aia

musza przebyc promienia od zarbwki do

papieru (z ewentualnym odbictem od

Sciany) wynoai od 75 cm do 2.S m, przy

czym moc zanjwki - 15 lub 25 W Mate-

rialy nleuczulone to papiery bromowe.

chlorobromowe i chlorowe (,.bromy" sa

najczulaze. .chlory' naimniei czutel.

natomiast Pancobrom wymaga liltnj

BC-01. poniewaz ieat uczulony panchro-

metycznie.

Jasne oSwietlenie ciemm. kt6re nie

wptywa na iakoSt obrobki. daie mi zarow-

ka Narva Photogelb hib Photoorange w
oddaleniu 2.5 m od papieru Dlatego na|-

lepiai lest ustawii lampa w naiwygodniej-

azym miejacu I paeprowadzic teat Bierze

aie arkusz pepiaru. czeSciowo przykrywa.

np. ksiazka. i
pozoatawia w clamnl przy

zapalonaj lample przez 5 minut. nasiep-

nie odalania sis kawalek papieru i pozo-

stawia na dalsze 5 minut. ltd-

minut Potem papier poddaie ne c«V6ec»

i sprawdza, przy jakim czasie

zaoymienie. Im dtuzszy czas. tym sacaav

me powmien bye krotszy niz 10 m**
Nestepnie wykonuie sia popravoa) Oefca>

. e i naSwietleniel. przykrywa - )•« wvzsv a

po 20 minutach ekspozycji Sweratef" «-

trowym poddaje sle W obrobce Ti»

ratem sprawdza aie. czy me r\z«»o"a

zmiana obrazu w clemnych part*c« lre«-

,asnieniB| Jesl to raczai proe»am on
bromach. sa bowiem najcz^sre ~t

przypomnianla - przy *

jai promiemowanie uiega !

porcionalnle do kwadratu c

z odlegloscl 2 m ieat 4-«rotnas «

niz z odlegloicl 1 m Potacam ««e >-k-

meckiego „Technika poW'efcaza*»a w sa-

togratii". do zdobycia /edyn* w Sv

bliotekach.

•UC

Obrobka marmuru

Kazimierz BllioW. Zfotow. ObrObka

powierzehniowa marmuru obejmuje trzy

czynnoSci: szlifowanie, gladzenie, polo-

rowanie

Do szlifowania uzywa sia naaedzi kar-

borundowych o Btopniowo zmmejszaia-

cej sia granulacjl ziama (od 20 do 1 501 Z

kolei gladzenie prowadzi sia przy uiycki

pierScieni porafnowych. Do wykonanie

I
pierScieni stosuje sia stop skladajacy sia

j 1 ,5 kg drobnoziamiatego p'oazku

nego. 1,2 ..g azalaku i 0,1 kg kan*on*

Natomiast do poierowama marm^u am

taz i grefitu. st09u)a sie ,

• popiol cynowy,

• trypla.

a ziemie okrzemkowa.

• sol szczawikowa,

• komblnowana proaiki polerow-^aa
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PooiO* cynowy zwany cynaszam. fast

to 0\*Ut^n«k CyOy iSnQ: |
- mia*ki pro-

H?k hSlPni b.a*?go J«ft on najiepszym (

dotychczasowych irodkdw polerowni-

czych. za pomoca ktdrego uzyskuje s<fl

trwaty potysk na mermuae * granitacn.
*

Try pi a - to silnte spojona odmiena

ziemi okrzemkowej Wysiaoujo w prxyro-

cbie |ako osadowa skafa krzemionkowa.

ztozona z bardzo drobnych pancerzykbw

i szk.elsc.k6* okrzemkdw Jako srodka

poterowmciogo uzywa sie lylko niekt6-

rych odmian irypli. M6ns po odpowiedniej

przerdbce • dokiadnym przeszlamowaniu

tworza miatki i delikatny pyl zottawego

kotoni. Tak przygotowana trypla moze

byd uiywane do polerowania niektbrych

marmurow Moze tez byC dodatkiem do

roznych proszk6w do polerowania ka-

vikowa, czyli czteroezcza-

wian polasowy. (est dost manym i roz-

powszachnionym srodktem do polerowa-

nia ntektbrycr. odmian marmuru Uzy-

wana jest albo >ako aamodzielny arodek

polarowmczy albo zmteszana z cyn»-

szam, Trypla, kgb kwtetam sia'czanym

W praktyce, xakfady obrdbki kamtem

stosuja do polerowania kamiania r6zne

proszki polerownicze. kt6ra skladaje bio z

wymtanionych srodkbw, zmieszanych ze

sobs, w roznych proporcjach. Na przyklad.

do polerowania marmur6w ala.sk ich sto-

suje »ie proszak o zawartosci 6 czeaci

wagowych cynaszu -» 1 czesfi wagowa

soli szczawikowej.

Dobro wyniki pay ntaktbrych marmu-

rach daie proszak o nasteputqcym

sktadzie:

• cynasz ' cz.wag.

• sol azczawikowa 2 cz wag.

• kwlai siarczany 3 cz. wag.

Mate kawatki marmuru. po uprzedntm

bardzo dokladnym ich osztifowantu. moz-

na wypolerowac do porysku atoaujac

tarczo filcowe i pasty uiywane do polero-

wania metali. np. biatq lub zielona

Nozyce introligatorskie

Amoni leimak. Krakow Samodzielne

wykonanie dotxvch nozyc inuoligator-

skicb nie jest tatwe ze wzglrjdu na trud-

nosci rwiazar.e z obrobka rnetalowych

czesci Noze musza bye wykonane ze

atali narzedziowej (do pracy na zimnol lub

szybkotnacei i poddane obrbbce cieplnej.

Konsttukcja nozyc moze by6 bardzo roz-

norodna. wspolnym elementem sa. tylko

dwa noze o ruchu przeciwnym wzglgdem

siabia Rdwniez naped i przenoszenia na-

pedu na n6z Oub nozel moga bye rOzno-

rodne. Na szkicu pokazano nozyce lypu

gilotynowego (czescwi sa siosowane no-

zyce o napedzie mimosrodowym)

Nozyce la. za wzgledu na mozliwost

wywietania duzej aily. umozliw«ia przeci-

nanie dost grubych pakieiow pap*anj.

z i a I a n i e .
Ruch obrotowy po-

krelta z obciaznikami jest zamieniany za

pomoca. Sfuby i nakretkl na ruch poauwis-

to-zwrotny belkt gilotynowej. Balka ta

jest prowadzona w ir6jka.inych provyad-

nicach. z mozltwoscia. kasowania luzdw

za pomoca kltnbw stozkowych. Do belki

przykreca sie nflz o ze.danei szerokoici. w

belke zai wchodzi docisk. Podczas ruchu

belki w do*, docisk - dzieki spnizynom

umreszczonym w belce - dociska pakiet

papleru do stotu Dalszy ruch belki w dol

powoduje zatrzymania docisku, a niz -

opuszczajac sie dalej - przecina maienal

W urzadzemu nalezy dokladnie dopaso-

wac wzgledny ruch noza.

Przadstawiona konslrukcja (est mozli-

wa do wykonania w warunkach amator-

skich. Obliczanie wytrzymalosaowe no-

zyc jest analogiczne do obliczenia ttoczm

Srubowych. Pewne elementy rozwiazania

zaczerpnielo rowniez z konstrukeji Uocz-

ni, lak ie laiwo bedzie Panu znalei6

dokradnieisze opisy ** lueratune:

• VP Romanowaki: Poradnik obrobki

plastycznej na zlmno. WNT, Warszawa

1976

• W Moszyiiski. J. tyaakowaki: Ele-

menty maszyn. Projektowanie. PW7,

Warszawa

• W. Moszyflskt: Wyklad elementdw

maszyn. PWT, Warszawa.

Q.0[ir4iniki zQmn^hQwg

Sfaby odbior tv

Kuunmt Wti>Miew&Ki. Wiuiun fCQda

ny w liscie sposdb r6wnolegtego tqczenia

dwdch anten n« jest tatwy do prakiyc*

nago rozwiqzania. Rzacz w tym, ze samo-

dzielnie zestawtone anteny tolowizyine

najczeiciej nie daja. dobrych wymkow

(szczogolnio przy pracy na wysokich

czoatotllwoaciach) Teoretycznie sprawa

jest prosia. anteny nalezy po>a.czyc w
spos6b pokazany na szkicu

W praktyce jednak uklad ten zestawio

ny jedynie mechon.cznie (nawet barflzo

precvzyima). lecz me ..wybalansowany"

elektrycznie na drodze zmudnych pomta-

rdw laboratoryinych. me dziafa prawidto-

wo Sygnary dostarczane przez poszcze-

gdlne antany musza zbiegac sie w ponk-

cie we)sci8 do kabla koncentrycznego w
dokladnie zgodnych lazach. Jesli zgod-

nosc faz nie }est zapewniona. sygnat ..z'a-

pany" przez (ednq antene po prostu

..ucteka" przez druga. W etekcie dwte

amatorsko potaczone anteny daia gorsze

wyniki {i to znacznie) niz ledna dziataiaca

samodztelnte

W liscte nte porta no. co w praktyce

oznacza ..specyficzne usytuowame tare-

nowe domu ' Jesli i«8t to jakas zdecydo-

wana „dziura torenowa to nte pomoze

?adna nawet naibardziei skomplikowana

tnstalacia antenowa. Jedynym rozwiaza-

niem moze bye tylko zatn9tatowanie

.tnteny odpowiednto wyzal, aby znalazla

.iq w strafie silnia^szego sygnalu Wynia-

ga to oczywiscie budowy ortoowiednio

wysokiei konat'ukc|i wsporczej, co cia-

.to (est t ktopotliwe. i kosztowne. a cze-

sto wrecz niemozhwa do realizacii (np. za

wzgledu na koszty. ogramczenia admi-

rustracyjnfi Up-J.

Jesli trudnosci terenowe islmeja tylko

..na kierunku" przamtennika. mozna

ewentualnie dokona ,)rob odbioru w ka-

nale 25 (z kierunku Wroclawia} Moza

uksztartowan* tarenu jest ..na tym kie-

runku" nieco korzystnie|5ze MoZna to

lednak stwierdzic (adynte po przeprowa-

dzonych probach lub przynajmn^j wniklt-

wej lustracii okolicy Czesto ciekawe

mlormacie mozna uzysliac przez obser-

wacje anten na pobliakich domach Ich

rozmiary (dlugosc dipoli. Uczba elemen-

tbw) oraz kierunek ustawiema wyraznie

sygnalizuja, jakt kanal . z laktej stacii jest

odbierany

K.W.

PS. Jesli przewdd antenowy jest dlugt.

ponad 25-30 m. sytuacje moze poprawiC

zastosowanie wzmacntacza anienowogo,

zainstaiowanego bezposrednio na za-

ciskach anteny

Swiattomierz „Swierd*owsk'

Adam Pruchnik. fiwidnik. Zra'nisioic

na zdieciu zalezy od wielu czynnikow.

m.in. od: jakosci btony, sposobu naswiet-

lama i wywolania, .akosci obiektywbw

(rdwniaz powiekazalntkowegol. rodzaju

papiaru i wywotywacza. Zakladam. ze

btona zostara wywolana prawtdlowo, ale

do kopiowania uzyto papiaru o mniejszei

kontrastowosct Swiadcza o tym biale

plamy wlos6w (zupelny brak szczeg6«6w)

Dose czesto przy stosowaniu papierdw

twardych i bardzo twardych ujewma s«e

ziarniatosc. co wynika z wlasciwosa ma-

tarlaru i nis jest wadq. Dlatego leptej jost

uzywac papterdw normalnych oraz spac-

jalnych

Faktycznie Janpol 55 mm jest nteco

gorszy od odmiany 80 mm, wynika to z

zalozen taoretycznyoh przy obltczeniach

obiaktywti.

Mam swiadomterz ..Swierdlowsk 2 oo

ponad pieciu let i lestem z niego bardzo

zadowolony Jest to przyrzad wysokiei

klasy. bordzo dokladny t claiacy powta-

rzalne wyniki. Mierzy waska w>azka.

mniej wiece) r6wna wiqzce obiektywu

135 mm (dla lormatu 24 * 36 mm). Jogo

wada. jest brak mozhwoso pomiaru 4wia-

tta padaiacego (ale nowy „Swierdlowsk

4 ma tu/ t« mozliwo6cl Ma toz zbyt

slaba wtdocznosc diody swietinej przy

pomtarach w sloneczny dziari (duzo

swiatta otoczema wpada do oka obok

celownika] Zamiemtam wiec diode na

produkowana. przez firme Siemens - o

wtekszei wydajnosct swteitnej Wymaga-

to to ponowno) regulacji c*otenciomatra-

rrn wew na.tr* przyrzadu ..Swterdtowsk

isst zdecydowame lepszy od Wetmarluxa

CdS. dor6wnuje klasa miamikom produ-

kowanym w krajach kap«talistycznych

Jest lekki i maty, a t uwagi na brak galwa-

nomatru - mozna mm wykonywac po-

m<ary w bardzo slabym oswiatlemu ale

wtedy da>e znac o sobie wads elements

CdS. polegaiaca no ..pefzamu" wskazan.

Dlatego trzeba naciskaC przycisk przez

ok. 1 \ 5 s • dopiero wtedy doprowadztt

do zapalenia lub zgaszen>a diodv

R.K.
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Nasza recenzja
Niedawno nabylismy w warezawskiej Ksie-

garni Technicznej ksia.zke-podrecznik pt. ..Sio

larstwo", cz I, wydana. w 1 982 r. przez Wydaw-

nictwa Szkolne i Pedagogiczne. Jej autor -

Janusz Prazmo - uaktualnil obecna., szbsta. iuz

edycje poprzedniego tytulu „Technology i ma-

tenBtoznawstwo dla stolarzy". cz. I.

Z listow naptywajacych do redakcji orientuje-

my sie. jak wielu Czytelmkow ZS majsterkuie w

drewnie. Dla nich wise, a takze dla tych, ktdrych

zachecimy do samodzielnago wykonywania

~>ebli, omawiamy szerzej tresc ..Stolarstwa".

•.siazka ta bedzie rbwmez dobrym wprowadze-

mem do cyklu artykul6w na temat wlasciwosci

drawna. jego obrbbki i siosowanych pota.czeri.

ktbre bedziemy publikowac w najblizszych nu-

merach ZS.

..Stolarstwo" przeznaczone dla uczniow I klas

zasadniczych szk6l zawodowych - zawbd sto-

arz, zawiera podstawowe wiadomosci dotyczg-

ca gatunkbw drawna, ich wlasciwosci i wad.

erodukcji polfabrykatbw i tworzyw drzewnych,

obrbbki reczne) i wytwarzania prostych wyro-

t>6w. Dodatkowo, w przeirzyste) tabali. podano

wlasciwosci techniczno-uzytkowe > zastosowa-

nie 1 3 wazniejszych gatunkbw drewna. Mozna

wiec szybko dowiedziet sie. z jaklego gaiunku

drewna wykonuje sie stolarke budowlana. a z |a-

kiego sprzet sportowy, narzedzia czy oklelny.

Ksigzka jest podzielona na osiem rozdziatbw.

Pierwszy zawiera Wiadomosci wstejpne. tj

omawia technologie, materialoznawstwo, nor-

nelizacje oraz zagadnienia oszczednoSci drew-

na. Ponadto podaje charakterystyke przemyslu i

rzemiosla stolaraskiego w Polsce W drugim

rozdziale. Wiadomosci o drewnie. podano

budowe drzewa i drewna. wlasciwosci fizyczne i

mechaniczne drewna. lego wady oraz ombwio-

no rozpoznawanie poszczeg6lnych gatunkdw i

ich zastosowanie Trzeci rozdziat jesl poswieco-

ny asortymentom drawna okraglego i mate-

riatom lartym, w czwartym zas - PoMabrykaty

z drewna I tworzyw drzewnych - om6wiono

okleiny i obiogi, skleiki, plyty stolarskie. wibro-

we, paidzierzowe i pilsniowe. drewno warstwo-

we i zageszczone.

Warto tu przytoczyc. za autorem, troche mfor

macji o najstarszym pdttabrykacie drzewnym

lakim jest sklejka - material, ktbry zachowuit

zalety drewna. a nie ma wielu jego wad. Sklejka

tak popularna wsrod majsterkowiczow. m..

m.in. nastepuja.ee wlasciwosci odrbzniajace ja

korzystnie od drewna litego:

• ograniczenie wystepowania wilgotnosi

wskutek zmian.

• duze wymiary powierzehniowe.

• duza, wytrzymatos6 mechaniczna. prz.

matej grubosci.

• latwosc giecia i ksztaltowania.

Rozdziat piaty dotyczy konaerwacji drewna

W najbardziej interesujacym rozdziale sz6stym

- Obrobka reczna drewna i tworzyw drzaw

nych - znajdujemy opis stanowiska roboczegu

obrbbki reeznej wraz z jego wyposazeniem oraz

szczegblowe charakterystyki obrobki drewnii

(trasowanie, prlowanie, struganie, wiercenie

dlutowanie. obrdbka tarnikami i pilnikami. szlifo

wanie). W procesie obr6bki skrawaniem bardzo

wazna jest dokladnosc. Ustala sie iq. mierza.c

obrobione elemsnty miara. metrowa z podzialk.i

milimetrowa., z dokladnoscia do 0.5 mm lub

suwmiarka z noniuszem - 0. 1 mm. Poza tym na

lezy jeszcze zmierzyc wielkosc ka.lbw (katomie

rzem i przymiaramij z dokladnoscia do 0.5°.

Majsterkowicze czgsto maja. ktopoty z po*a-

czeniami drawna i tworzyw drzewnych.

tych pracach traktuje rozdziat sibdmy omawia

nei ksiazki, ktbry zawiera okreslenia. klasyfikaci<;

i charakterystyke pota.czeA elementbw z drawn,-,

litego. polaczenia elementbw wykonanych .
;

ptyt wi6rowych i pazdzierzowych. wymiaro

wanie zlaczy oraz przyklady ich zastosowan w

prostych konstrukejach stolarskich (krzyzal

chomkowy, katownik nastawny. regall

Natomiast ostatni. bsmy, rozdzial zawiera opisy

procesow produkeji prostych wyrobdw i

drewna.

Duzo poglgdowych ilustracji i rysunkbw tech

nicznych. przystepny jezyk - to dodatkowe zale

ty, upowazniaja.ee do polecenia tej ksiazki kaz

demu majsterkowlczowi do podrecznej bi

blioteczki. ada

Przyrz^d
do wbijania
gwozdzi

Przedstawiony na rysunku przyrzad ulatwia

proste wbijania gwoidzi. Moze bye wykona-

«alastycznego tworzywa sztucznego. np.

midu lub polietylenu o grubosci ok. 6

mm. Ma szesc szczelin odpowiadajqeych

srednicy najczesciej uzywanych gwoidzi. Po

wbiciu gwozdzia przyrzqd mozna latwo

usunac.

J.P.

'/ / /A ~*
ff J

;rf/I
C2IKOW P.. tAPTIEW J.: HoiHnyltcxnicze i bogata
w witaminy Ipr^oktsd /

j
rosviskilgo} PWRiL 1982

t:tna160H

Aulorzy omdwtlt *naczenie roSllil leczmczvch oraz

iziatania wysi<PU|4CyGh w ntch czymych subsunoji na
..Meslona ukfady w oryanizmis czlowieka Gl6wn^
.;zcsfi ksiazki slanowt^ opisy 147 galunkbw roilin lecz-

nczych i bogotych w wtlaminy Opisv uwzgledntalq ich

A'laSciwoSct leczniczo. sposoby uprawy i zbioru. Poda-

tti w tekicie prepareTV radzieckie. x ktdrvch kilkanaScie

est sprowadzanych do Potski, uzupolniono prepataiami

uclrkimi o podobnym dztalamu

Nasi dziatkowicze i wfasciciele ogr6dk6w przydomo-

vvycfl mogq - kor?ys(ajgc / loj ksiqzk< - ^apelnit domo-

AM aptaczki cennvrni ziotami leczniczy^ 1 wtasnei

'lodowli

GflZEQORY JULIAN: Ogrod pray bomu. Wyd V!

PWRiL 1982. Cana230;t.

Ksiazka sktada sre i dw6ch czeici Wiadomosci
'riwane w pierwsze, ci$ia uitiozltwta. samodzielne

.-aprojoktowame ogrodu zaleznia od potraeh i mozli-

vvoSci orez wybranie odpowiedmch roilin Czesc druga

iest poswiecona uaa.dzaniu i piel«gnowantu ogrodu
Obszemie omdvviono w met foaliny ozdobno < urzadza

.»ia zdobiqce ogrod Podano takza wiadomosci o drze-

.•vBcri i krzewach owocowych oraz o mekibrych

warzywach.
Ksiazka przoznaczono (est dla uiytkownikow ogro-

low pr*ydomowych.

/•
JACZEWSKI JERZY. ofcfcLINSKA ELZBIETA.
PRUSZKOWSKI WIEStAWT^iadomoic. z technitti

Wyd IV PWR.L 1982 Cena 70 ri

Bogaio itualrowana barwnymi rysunkami ksia;zka jesi

po<lrecznikiam do naukl przadmiotu ^Wiadomosci f

techmkf dla zasadniczych szkbl mechanizacji rol-

Mctwa Moze p'zymesc duzo korzysci czytalnikom mta-

rosurtcym siq maienaloznawstwem. rysunkmn* lacri

nicznym, slusarsrwem, bfacharstwam. obrobka ceplna i

- uzienna metali. obrobka tachantczna metal)
«
drewna.

.pawalnictwem. naprawa czesct i zospolovw maszyn
•rat konserwacja maazyn. Poziom marytoryczny ksiaz-

. predysponuie ia do polecenia nas^ym Czyfelmkom
j(mu)acym sie maisterkownaiem * metalu

PRACA ZBIOROWA: Szczegdtowa uprawa warzyw.
Wyd.lVPWRiL 1982 Cena 170zl

Ksiazkii zawiera wiadomosci o uprawio podstawo-

wych grup roalln warzywnych (kapustnych. korzenio-

-vych. cebulowych. lisciowych, rzepowatych. ttreczko-

wych. dyniowBCycb, wielolemich i przyprav-owycb)

Ombwiono w mej rbwniez urpawe kukurydzy. karczo-

;h6w oraz pieczarek

Polecamy |a uzylkownikom przydomowych ogrbd-

\Ow warzywnych i dzialek pracowniczych.

Von ZABELTITZ CHRISTIAN: Szfclarnie - projakto-

wanie ( budowa (przoklad z \
'niemiechtOHO) PWRiL

1982 Cena 150 z(

Auto' om6wit projekiowanie i budowe oraz wyposa
^enie szklarni i tunelt foliowych Mozna w tej pracy

/nalwi charaklerystyke matenatbw siosowanych w
budowmctww szklarmowym oraz podstawowych ele-

-nantbw konslnjkcyjnych, ponadto inlormacje na temat

wentylacji, doswietlaniB i ogrzewanta szkiarm. a takze

nawadniama rosltn uprawianych w szklamiach

Ksiazka - przeznaczona die projektantow szklarni -

Moze by6 duza pomoca Ola drobnych uiytkowmk6w i

itoducentdw
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Rower wodny - Zblgniew Kowalewicz 3 ,8
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Utrwalacze w foiografi 2 63

Usuniecie uszkodzenia emalu wanny 2 63

Szyby termoizolacyjne 2 83

Matowe powtoki z lakieru 2 83

Tyrystor zamiast tneka 3 82

Papierki bengalskie 3 82

Zdobienie kieliszkow 3 *2

Obrobks bursztynu 3 83

Przygotowanie plicien do malowania Werniksy 3 63

Czarno-biale przezrocza 3 83

Uklady sciezek na tasmach magnetycznych 4 62

Obrobke pleksi * g
Srebrzenie bezpra.dowe *

jg
Nawijarka do transformator6w 4 83

Zbyt stabe swiecenie jarzeniowki 4 83

Impregnacja sk6ry
jj

8

Malowaniefolii 9 g
Pokrycie dachowe z blachy aluminiowei 5 62

Nowy fundament 8 b3

Obrdbka Won Agfachrome
jj

Prostownikdoladowaniaakumulatorbw 5 63

PORADY DZIADKA TYMOTEUSZA

DZIAtKA

Obcinanio konarow '
14

hodowli kaczek - Elzbieta tysakowska 1 53

Ogrodowy grill - oprac. W E 2 53

Jeszcze o przepi6rkach - E.t. 2 84

Hodowla golebi - Zofia Pietrzak 2 55

Tunel foliowy - Henryka Nieszporek 2 58

Hodowla jedwabnik6w(1)- Tadeusz Barowicz 3 50

Minidoniczki - wt 3 55

Hodowla jedwabnikbw (2). Wych6w gasiennic - Tadeusz Baro-

w,cz 4 84

Uniwersalny taonek do narzedzi ogrodniczych - Stefan Zbud-

niewek 4 59

Mala hodowla kur- Elzbieta tysakowska 6 53

KOBIETOM

Do lathi latka, czyli o aplikacjach - Jol
. .

1 60

Makrama ( 1 ) - Krystyna UsciAska 2 60

Prasa do wyrob6w sera w domu - KG 3 59

rOzne

Zgrzewaniefolii- Jerzy Bojda ' *•

lnformatorCentralne|SkladnicyHarcerskie|-WS 1 6B

Makulatura dla „Horyzont6w Techniki" i ,.Zr6b Sam" 2 51

Akcja ..Makulatura" ;•• •• ' 53

Jak zrobic traktorek z cia.gnika ogrodowego ..Dzik" - oprac. Piotr

Kajak •
4 '

Ekran do sla|d6w - Zdzislaw Szymczyk « «
Bez kleju i gwoidzi. Trzy klocki - Ryszard Kamefer 4 31

Polowanie na malodie - Andrzei Gladkowski

Wariacje na klamerki - Wojciech Tatarczuch * *3

Makulatura dla „Horyzoni6w Techniki" i ,.Zr6b Sam"

Zgrzewarka do foln - Stanislaw Bogdanowicz 5 50

Gietda Majsterkowiczdw 1 59

2 41

3 35
5 54



Praca

nadestana

na konkurs

Na zdjeciu przedstawiamy jedna. z ciekawszych prac nadeslana. na konkurs „Pokaz, co potrafisz" przez

p. Marka Kolaszewskiego z Warszawy. Praca ta zostata nagrodzona jedna * trzech rownorzednych

nagrod (3000 z»).

Inspiracja. do wykonania mebelkdw dla dziecka by» pokazany na zdjeciu w naszym czasopismie tZS 1 fS2)

komplet mebli ogrodowych. Autor wykorzysta* pomysl, wprowadzajac jednak pewne zmiany do konstrukcji

mebli, wynikajace z innego ich przeznaczenia. Wykonat je ze sklejki o grubosci 10 mm, dw6ch listew o przetaroju

1 5x30 mm, dtugosci 350 mm oraz drewnianego preta o srednicy ok. 1 8-20 mm.
Dokladny opis i rysunki techniczne mebli zamiescimy w nastepnym numerze ZS.
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Hocki - klocki

Od trzydziestu blisko lat kra.zy po swiecie fama o tajemniczej pol-

skiej uktedance, zwanej „klockami wroctewskimi" lub - od naz-

wiska pomystodawcy - ..kostka. Mikusiriskiego". tamigl6wka ta

sklada sie z szesciu jednobarwnych klock6w o rownych modutech

krawedziowych. Mozna je utozyc w kostke szescienna. 3x3x3
modutdw dwoma sposobami. tamigtowka nie doczekate sie ma-

sowej produkcji i nie byte eksponowana na wystawach, mozna

byte zapoznac sie z nia. tylko przez znajomych matematyk6w.

Chyba, ze natrafito sie na wyczerpana. juz ksiqzke „Kalejdoskop

Matematyczny"') pidra Hugo Steinhausa (1887-1972), wroctew-

skiego profesora matematyki, podobnie jak Jan Mikusiriski.

Rys. 2.

Piramidka

Rys. 3.

Z ktbrego komple-
tu kiock6w mozna
utozyc ..schody". a

z ktorego ..kana-

kt6re chcemy sklei6 Po k.lku sekundacn ele-

menty mozna oderwac od polietylenu luwaga

na aagnace sie ..mtki "') i potaczyd w odpow.e-d-

nich miejscach Czynnosci le najlapiei prze-

prowadzac na czystym kawatku folu, potozon/tr

na r6wnym stole lub szybie. Trzeba tez przygo-

towac obtozone folia, kawatki rownego drewna.

kt6re bqda sluzyly do dooskama skleionych

klock6w.

Producenci zabawek do kleienia polisrvrer-u

stosuia -ze znacznie lepszym skutkiem - :aki«

srodki. jak aceton czy benzol Sa one ieona«

trudno osiagalne, wymagaja. przy lym dobrte

pi

Rys.1. Rzut matematyczny tamigldwki

szescioklockowej, z pierwszych lat powojen-
nych. wedlug oryginalnego pomystu prof.

Jana Mikusiriskiego

Jako tworzywa do ukladanki szescioklocko-

wei mozna uzyc zdekompletowanych klock6w

dziecinnych, pudeleczek. a nawel kostek do gry.

z kldrych starannie sklejaniy elementy wedlug

rys. 1 . Ostatecznie mozna posluzyd sie podobna

zabawka (rys. 2). produkowana przez jedna z

krajowych spbldzielni inwalidow wedlug wzoru

podpalrzonego za granica 21
- Jest to tamigldwka

siedmioelementowa. nazwana przez producenta

piramidka. chociaz z klockow o objetosci 27

,.kubik6w" jednostkowych piramidki w zadnej

kombinacji nie da sie ulozyc. Klocki te. o ile nie

maia nadanej „orientacji barwnej". ani roznych

modutdw krawedziowych, mozna zlozyc w bryle

szescienna - iak sprawdzono na komputerze -

az ponad milion sto tysiecy rdznymi sposobami.

Jezeli |ednak kazda z zewnetrznych scian ztozo-

ne) bryly pomalowad innym kolorem. w6wczas

rozwiazanie staje sie praktycznie lednoznaczne.

Gdyby jednak klocki sklejad nie z szescianow.

ale w przypadkowy spos6b z prostopadloscia-

n6w o nSznych krawedziach, w wielu przypad-

kach rozwiazanie moze sie okazad niewy-

konalne

Piramidke mozna jednak wykorzystad do

wykonania ,.klock6w Mikusiriskiego". Po chwili

zastanowienia Czytelnik dojdzie do wniosku. jak

i ktfire klocki nalezy rozkleic. Z matematycznego

punktu widzenia wystarcza tylko Irzy „ciecia".

Przy odrobinie wyobrazni przestrzennej. patrzac

tylko na rysunki, mozna dojsc do tego bez

postugiwania sie modelem przestrzennym.

Jezeli majsterkowicz chce byd bardziej trady-

cyjny. to najlepiei tamigl6wke wykonad z drew-

na. Wbrew pozorom. zrobienie idealnie rownych

szescian6w z drewna nie jest takie proste.

wymaga bowiem zmudnego szlifowania juz po

wycieciu ich pila tarczowa lub tasmowa.

Dobrze jest przeszukad zakamarki. moze gdzies

poniewieraja sie stare klocki z ukladanek obraz-

kowych dla najmlodszych. Jednakze znajac

przyslowiowy brak starannosci rodzimych

wytwfircow zabawek. z pewnoScta i tu nie obei-

dzie sie bez szlifowania drewna Najlepsze

bytyby klocki w ksztatcie dwoch lub trzech przy-

legajacych do siebie szescianow - mniei jest

wtedy klejenia

Podajemy przy okazji kilka uwag o skleianiu

(czy tez naprawianiu) zabawek wykonywanych z

matych plastykowych pudeleczek o cienkich

sciankach. W tym celu najlepiei wycisnac troche

kleju Hermol miedzy zfozony kawalek folii polie-

tylenowej. Po roztarciu kleju na wiekszei

powierzchni, folie nalezy rozdzielic i szybko

przytozyd do niej te powierzchnie pudeleczek.

przewietrzanych pomieszczen, aby uniknae &6*»

glowy, uczuleri. a nawet zatruc.

Gotowej lamiglbwki nie nalezy ..ozdab-ac

znakami ulatwiaiacymi rozwiazanie Nie po^a-

lowane ..polskie klocki" mozna ztozyd w szst-

cian dwoma sposobami. a sposobdw zfozei>a

dunskich )est jedenascie tysiecy, po coz wiec

ograniczad sie do jednej mozliwosci? Poleca-

my natomiast ..krzyzdwkowe" rozszerzanie

klockowych lamigtdwek przez wpisvwame na

poszczegblnych Sciankach liter, ktore po utoie-

niu figury przeslrzennei zloza Sie na rozwiaza-

nie Ale o tym iuz innym razem -gdy nasi Czvte'-

nicy wykonaja ..klocki Mikusihskiego
"

Tekst i rysunki
RYSZARD KAMEFER

'I Hugo Sieinhaus: Kaloidoskop Maien
PZWS. Warsiawa 1 954.

'I Lech Pijanowski w broszurze ..Kubo " (Wya rtarcar-

skie ..Horyzonty". Warsiawa 1972) rodow6d «Joe-

k6w siadmioelamentowvch wvprowa<Jra z Darv> oc
tamtajszego maiematyka, mzynwia ' po«t>. P»ta

Haina, ki6ry wylansowat nazwa _kubo" dia i% za-

bawki Jadnekze ..konkurencja holendanka' a Mo-
ra zabawkl uwaza projektanta form paemyaacwrc^
Pietera van Oait - w kazdvm razia autora

mniej samei nazwy ..cubi'
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SPISTRESCI„ZS" 1982
Wstepne artykuly redakcyjne w kazdym numerze na str. 3

Nr Str.

DOM - mieszkanie

Obudowa wanny - A-Z 1 15

liolacje wodochronne - Krzyszlof Smoszna 1 20

Okap kuchenny - Slawomir Goszczyrtski 2 9

Wieszak do przedpokoju - oprac. J.P 2 12

Ramy nie tylko do obrazow - Jan Guzera 2 13

Osobista sekretarka- J.P 2 41

Sznury i wieszaki - wt 3 8

Za duza rama - wt 3 8

Zyrandol - Janusz Polartski 3 9

tdzko z szufladami - Zdzislaw Szymczyk 3 11

Niepotrzebne drzwi - E.L 3 14

Pomysl na okno - Elzbieta tysakowska 3 17

Sktadany stolik - oprac. J P. 3 46

Podest inaczei - Lsstaw Jakubik 4 12

Obudowa umywalki - oprac. J.P 4 13

Stelaz rozporowy - Zbigniew Kowalewicz 4 16

Regal z listewek - Janusz Polartski 4 17

Lampa do kuchni - Franciszek Zieliriski 5 11

Fotel obrotowy - Janusz Polartski 5 12

Pojemnik na ksiazki - Zdzislaw Szymczyk 5 15

Podla.czeme pralki automatycznei do syfonu zlewozmywaka -

Woiciech Oksiertciuk . 5 18

Gniazda sieciowe w regalach meblowych -

Wojciech Oksiertciuk 5 17

Domofon - Janusz Grzegorski 5 20

Stohk-taca 5 49

Metaloplastyka - moje hobby

Patery miedziane - Stanislaw Pyra (Piro) 2 44

RYNEK DLA MAJSTERKOWICZOW

Artykul wstepny - A.G 4 4
Co w sklepach? - Mieczyslaw Jasielski 4 4
Wroclawskie sklepy na Karmelkowej - Izabela Klebek 5 4

WARSZTAT MAJSTERKOWICZA

Tokarka stolowa do metali - Andrzei Sle'dzinski 1 37
Oprawki reczne do narzynek - Stanislaw W6jcik 2 24
Szafka na narzedzia - oprac. J.P 2 27
Przyrza.d do wyznaczania Srodkrtw kot - A.K 2 28
Palnik gazowy - Stefan Zbudniewek 3 26
Elektronarzedzia (1)- Roman Lubnicki 3 31

Uchwyty z suralinu - RW 3 46
Elektronarzedzia (2) - Roman Lubnicki 4 27
Przystawka frezarska - Andrzej Sledzinski 4 39
Imadla na przyssawkach - Zbigniew Kowalewicz 4 41

Tokarka do drewna- Jozef Urys 5 26

Elektronarzedzia (3) -Roman Lubnicki 5 31

Uchwyt wiertarki - Zbigniew Kowalewicz 5 35

Reczna praska dzwigniowa - Andrzej Sledzinski 5 37

KATALOG AMATORA

P6lprzewodniki - K W 5 6

M AJSTERKUJ RAZEM Z N AMI

Moje M -4

Meble do kuchni - Janusz Polartski 1 4
Jak urzqdzic kuchnie? - Wiktoria Malirtska 2 4
Pok6j dla dziecka - Elzbieta Perhriska. jBnusz Polartski 3 4
Sypialnia - Elzbieta Stepiert. Janusz Polartski 4 8
Przedpokoi - l eslaw Jakubik 5 7

Buduje dom - Wieslaw Wieczorkiewicz

Sciany(4) 4 17

Stropy(5) 2 18

Konstrukcja dachu i iego pokrycie (6) 3 15

Elewacie (7) 1 4 14

Dachy kryte papa - Witold Fita 2 21

Remontuje dom - Wladyslaw Chruscikowski

Zaczynamy od dachu (1) 5 19

ELEKTRONIKA

Wzmacniacz stereofoniczny - Tomasz Bogdan 1 25

Zwrotnica antanowa - Jbzef Babii 1 30

Termoregulator do akwarium - Antoni Bialoszewski 1 38

Pozytywkaelektroniczna-Eugeniusz Dziegiel 2 34
Telefon domowy - Michal Przybyszewski 2 43

Automal zmierzchowy- J.G 3 22

Jak wymontowac uktad scalony? - W O 3 24

Lampa stroboskopowa - Wojciech Oksiertciuk,

Marek Kazimierczak 3 25
Oznaczeniaelementowpolprzewodnikowych-K.W 3 35

Elektromczna komarolapka- Konrad Widelski 4 18

Uniwersalny radioodbiornik- Roman Ran 4 20

Tester trafizystorrtw - Adam Jezierski 4 26

TECHNOLOGIE

Politurow3me - Stefan Sekowski 1 44

Lutowanie twarde- Bogustaw Olech 2 44

Barwienie szkla - Stefan Sekowski 3 36

Konkurstrwal 2 42
UszczelnianierurkiwIewkowei-KazimierzBloch 2 42
Konkurstrwal 3 30
Uchwyt pilki do metalu - Marek Konopski 3 30

POKAZ CO POTRAFISZ

(nasz staty konkurs) 1 32

2 36

PRACA - TECHNIKA

Zasilacz sieciowy - Witold Kozak 2 37

Male konstrukcje z drewna - W.K. Tomasz Galewski 3 42
Uzytkowe wyroby z metalu - W.K, Ludwik Ossowski 4 35
Uzytkowe przedmioty z metalu i szkla -

Zbigniew Wolczyk. W.K 5 40

TATO. ZROB Ml TO

Krosna tkackie - oprac. J,P 1 9

Bumerang - oprac. J.P 2 16

Rybanachomke- A.G. . 5 52

samochOd

Obrotomierz do Fiata 126p- Wo|ciech Oksiertciuk.

Janusz Macioszek 1 28
Dla niepalacych - Woiciech Oksiertciuk 1 36
Zabezpieczenie korkdw wlewu paliwa i oleju -

Tedeusz Barowicz 1 36
Spryskiwanioszyb-T.B 1 36
Regulator pracy wycieraczek Fiata 1 26p- Lech Bury 1 51

Sposrjb na upaly - Tadeusz Barowicz 2 47

Pofka-kieszert - Tadeusz Barowicz 2 47

P6lki w przyczepie - Tadeusz Wrtjcik 2 47

Automat do wycieraczek samochodowych - Wojciech Gos 5 43

Zakladanie anteny samochodowej - Andrzei Gladkowski 5 44
Elektroniczne urzadzenie samochodowe - oprac. K.W 5 48

Zabezpieczenie przelacznika swiatel w Fiacie 1 26p

-

Wojciech Oksiertciuk 5 51

Nosidfo do akumulatora - Tadeusz Barowicz 5 51


